
MUNICÍPIO DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 010/2022

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores.

Submeto à apreciação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei n.º

010/2021, o qual Dispõe sobre a outorga de permissão de uso do espaço público conhecido

como Centro Popular de Compras.

O presente Projeto de Lei tem por objetivo regrar o uso e o funcionamento

do  Centro  Popular  de  Compras,  também conhecido  como  Camelódromo Municipal  de

Guaíba, de forma a atualizar sua legislação e modernizar a organização, além de afastar a

possibilidade de inconformidades, o que pode afetar sua finalidade e seu funcionamento.

É  através  da  permissão  de  uso  que  ficam  os  comerciantes  habilitados

legalmente a ocuparem os espaços designados,  sendo que esta  proposta de organização

trará maior segurança e regularizará eventuais desajustes que por ventura existam com a

atual legislação, que deixa diversas lacunas em sua designação.

Isto posto, dada a justificativa ora lançada, rogo a Vossas Excelências que

seja integralmente aprovado o Projeto de Lei n.º 010/2022. 

Guaíba, 01 de fevereiro de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO,

Prefeito Municipal.
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PROJETO DE LEI Nº 010, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre a outorga de permissão de uso
do  espaço  público  conhecido  como  Centro
Popular de Compras

Art.  1º. Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  outorgar
Permissão de Uso no espaço existente no imóvel localizado na Av. João Pessoa, ao lado do
antigo Mercado Público e Praça Dr. Gastão Leão.

Parágrafo único. A outorga da Permissão de Uso será formalizado por
intermédio de Termo de Permissão de Uso, consoante Anexo I da presente lei.

Art. 2º. A Permissão de Uso destina-se exclusivamente à ocupação do
espaço público pelos comerciantes cadastrados pelo Município, devendo ser observada a
seguinte ordem de preferência:

I  –  comerciantes  contemplados  pela  Lei  Municipal  n.º  3.004/2013,
originários  do  terreno  próximo  ao  Terminal  Hidroviário,  que  permanecem  no  local,
conforme levantamento prévio a ser realizado pelo Poder Executivo Municipal (Anexo II);

II – comerciantes não contemplados pela Lei Municipal n.º 3004/2013,
mas que se encontram no local, conforme levantamento prévio a ser realizado pelo Poder
Executivo Municipal (Anexo II);

III – as demais vagas serão preenchidas através de chamamento público,
devendo ser  dada  preferência  aos  ambulantes  que  atuam de forma irregular  na cidade,
conforme levantamento a ser realizado pela Fiscalização Municipal.

Art. 3º. A ocupação do espaço público de que trata a presente lei se dará
da seguinte forma:

I  –  será  feita  de  forma  precária,  intransferível  e  não  onerosa  aos
permissionados;

II  –  em qualquer  caso  previsto  nos  incisos  I,  II  e  III  do  artigo  2º  da
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presente lei,  deverá ser observado o limite  de 1  (uma) banca por Micro Empreendedor
Individual – MEI ou CPF;

III  –  em qualquer  caso (MEI ou CPF),  os  comerciantes  deverão estar
inscritos na Associação dos Comerciantes do Centro Popular de Compras;

IV  –  autorização  para  indicar  01  (um)  funcionário  por  comerciante,
devendo informar o nome deste previamente ao Poder Executivo Municipal.

§1º.  A Fiscalização Municipal verificará, periodicamente, a observância
dos critérios de ocupação, sendo que, em caso de descumprimento, notificará o comerciante
para regularização, no prazo de 30 dias, sob pena  das sanções previstas no artigo 6º da
presente lei.

§2º. Os comerciantes que ocupam o local ficam estritamente proibidos de
promover a transferência, locação  ou venda do espaço que lhe foi designado, sendo que,
caso tal prática seja averiguada pela Fiscalização Municipal, esta providenciará a imediata
retomada do espaço pelo Poder Público Municipal, podendo o comerciante que adquiriu a
banca  de  forma  irregular  participar  de  futuro  Chamamento  Público  para  ocupação  do
espaço, a ser realizado pelo Poder Executivo Municipal, conforme artigo 8º da presente lei.

§3º.  O  Município  não  será  responsabilizado  por  qualquer  dano  e/ou
prejuízo causado em desfavor dos permissionários no local relativo à permissão de uso do
espaço público, especialmente com relação aos produtos e mercadorias comercializados no
local.

Art. 4º. A fiscalização do Município autuará o comerciante, apreenderá e
recolherá  a  mercadoria  ou  produto  que  não  seja  lícito  ou  que  sejam  insalubres  ou
periculosos, sem direito a restituição ou indenização.

Art. 5º. Aos permissionários caberá:

I – Manter e conservar o banheiro público localizado no Centro Popular
de Compras, devendo este permanecer acessível, também, ao público em geral;

II – O pagamento das contas de água e luz do espaço, as quais deverão ser
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apresentados, mensalmente, à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

Art. 6º. Em caso de inobservância das presentes regras, o Município de
Guaíba, através do Poder de Polícia Administrativa, deverá:

I – Notificar o comerciante acerca da irregularidade cometida, dando o
prazo  de  até  30  dias  para  regularização,  podendo  ser  prorrogado,  uma  vez,  por  igual
período;

II – Aplicar multa de 100 UFIRM e regularização da inconformidade;

III – Em caso de inobservância da notificação de que trata o inciso I ou
não pagamento  da multa  e  regularização de que tratam o inciso II,  o  Poder  Executivo
Municipal  deverá  retomar  o  espaço  público,  incluindo-o  em  novo  chamamento  para
ocupação do local, observado o prazo previsto no artigo 8º da presente norma.

Art.  7º. Os  comerciantes  que  não  desejam mais  permanecer  no  local
deverão  formalizar  a  devolução  do  espaço,  por  escrito,  através  do  Protocolo-Geral  da
Prefeitura Municipal de Guaíba, o qual deverá ser  direcionado  à Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos.

Parágrafo  único.  O comerciante  terá  o  direito  de  fechar  a  banca  num
período de até 30 (trinta) dias por ano, em caráter ordinário e, extraordinariamente por
período  necessário,  devidamente  justificado,  sendo  que  a  justificativa  deverá  ser
encaminhada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que analisará
e dará autorização.

Art. 8º. A disponibilidade de vagas, seja através de retomada por parte da
Administração Municipal, seja por devolução do espaço pelo comerciante, conforme artigo
6º, inciso III e artigo 7º, respectivamente, obriga o Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a publicar, em até 90 dias da
desocupação, edital com a oferta das vagas aos comerciantes interessados que preencham
os requisitos da presente lei, observados eventuais direitos de preferência.

§1º. O edital deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no
site da Prefeitura Municipal de Guaíba;
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§2º. O  extrato  do  edital  deverá  ser  publicado  em  jornal  de  grande
circulação na cidade;

§3º. O edital deverá conter:

I – indicação das bancas vagas, pelo número;

II – localização das bancas dentro do espaço;

III – requisitos de ocupação, conforme a presente lei;

IV – critérios de preferência, conforme apresente lei;

V – quando houver mais de um proponente, em mesmas condições, para
uma  mesma  banca,  o  Poder  Executivo  Municipal  deverá  priorizar  o  participante  que
comercialize  produtos  ainda  não  comercializados  no  Centro  de  Compras  e,
subsidiariamente, mediante sorteio, para o preenchimento das vagas;

VI  –  os  interessados  terão  o  prazo  de  30 dias  para  apresentação  da
manifestação de interesse;

§4.  O processo  seletivo  será  conduzido  pela  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Art.  9º. A gestão do Centro Popular  de Compras  e de todos assuntos
relacionados ao mesmo será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos, a qual poderá se valer dos demais órgãos da Administração Pública
Municipal  para  auxiliá-la,  mormente  o  Departamento  de  Fiscalização  de  Posturas  do
Município.

Art. 10. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, no
que couber.

Art. 11. Fica revogada a Lei Municipal n.º 3.004, de 13 de maio de 2013.
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Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em 01 de fevereiro de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO,
PREFEITO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se.

Rafael de Ávila Teixeira,
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
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ANEXO I

MINUTA  DO  TERMO  DE  PERMISSÃO  DE  USO  DE  ESPAÇO  PÚBLICO
MUNICIPAL  CELEBRADO  ENTRE  O  MUNICÍPIO  DE  GUAÍBA  E  O(A)
PERMISSIONÁRIO(A)  ___________________________________,  NA  FORMA
ABAIXO:

Aos __ dias do mês de ____ de _____ nesta cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do
Sul, o Município de Guaíba, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.°
88.811.922/0001-20, com endereço na Av. Nestor de Moura Jardim, n.º 111, Centro, neste
ato  representado  pelo  Senhor  Prefeito  Municipal,  Marcelo  Soares  Reinaldo,  brasileiro,
casado,  portador  do  RG n.º  ____________________,  CPF n.º  ____________________,
doravante  denominada  PERMITENTE,  e
___________________________________________,  inscrito(a)  no  CPF/CNPJ  sob  n.°
____________________, com endereço na ___________________________________, n.º
___,  bairro  ____________________,   o  Sr(a)  ___________________________,
brasileiro(a),  inscrito(a)  no  RG  n.°  _________________  e  no  CPF  n.°
__________________,  doravante  denominado  PERMISSIONÁRIO,  assinam o  presente
TERMO DE PERMISSÃO DE USO, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto da presente PERMISSÃO a
autorização para a utilização da BANCA n.º _________  do Centro Popular de Compras,
que se localiza no centro da cidade, no imóvel situado na Av. João Pessoa, ao lado do antigo
Mercado Público e Praça Dr. Gastão Leão, de propriedade do PERMITENTE, para que o
PERMISSIONÁRIO  explore  a  atividade  comercial,  nos  termos  da  Lei  Municipal  n.º
_____________________.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DA FINALIDADE: O  espaço  objeto  desta  PERMISSÃO
destina-se, exclusivamente, para as pessoas previamente cadastradas e selecionadas pelo
Município de Guaíba, para explorar o comércio de itens no Centro Popular de Compras, em
conformidade com o disposto na Lei Municipal n.º _____________________.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE UTILIZAÇÃO: A presente PERMISSÃO
DE USO é concedida por prazo indeterminado, sendo, porém, em caráter eminentemente
precário, podendo, assim, sem indenização de qualquer espécie ou natureza, ser revogada a
qualquer tempo, condição neste ato expressamente reconhecida pelo PERMISSIONÁRIO,
caso  ocorra  desvio  de  finalidade  ou  infração  a  qualquer  dos  dispositivos  legais  que
autorizam a presente permissão.
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CLÁUSULA QUARTA – DA TAXA DE UTILIZAÇÃO: A utilização do espaço pelo
Permissionário  se  dará  de  forma  não  onerosa,  cabendo  ao  mesmo  observar  todas  as
obrigações e proibições previstas nas Cláusulas Quinta e Sexta, respectivamente.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  DO  PERMISSIONÁRIO: O
PERMISSIONÁRIO fica ciente que a ocupação do espaço será feita de  forma precária,
intransferível e não onerosa, devendo ainda:

I – observar o limite de 1 (uma) banca por Micro Empreendedor Individual – MEI ou CPF;
II – em qualquer caso (MEI ou CPF), estar inscrito na Associação dos Comerciantes do
Centro Popular de Compras;

III – observar a possibilidade de indicar apenas 01 (um) funcionário, devendo informar o
nome deste previamente ao Poder Executivo Municipal;

IV – manter e conservar, em conjunto com os demais comerciantes do espaço, o banheiro
público  localizado no Centro  Popular  de  Compras,  devendo este  permanecer  acessível,
também, ao público em geral;

V –  responsabilizar-se, em conjunto com os demais comerciantes do espaço, ao pagamento
das contas de água e luz dos locais, as quais deverão ser apresentados, mensalmente, à
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;

VI – o comerciante terá o direito de fechar a banca num período de até 30 (trinta) dias por
ano,  em  caráter  ordinário  e,  extraordinariamente  por  período  necessário,  devidamente
justificado,  sendo que a justificativa deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, que analisará e dará autorização.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PROIBIÇÕES AO PERMISSIONÁRIO:  É proibido ao
Permissionário:
 
I – promover a transferência, locação ou venda do espaço que lhe foi designado, sendo que,
caso tal prática seja averiguada pela Fiscalização Municipal, esta providenciará a imediata
retomada do espaço pelo Poder Público Municipal;

II – promover qualquer alteração estrutural no Centro Popular de Compras; 

III  –  a  comercialização  de  mercadoria  ou  produto  que  não  seja  lícito  ou  que  sejam
insalubres ou periculosas;
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IV – permitir a gerência do espaço, por menores de 18 anos;

V – a transferência da permissão, por qualquer forma;

VI – usar área fora dos limites do espaço concedido;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

O PERMISSIONÁRIO fica ciente de que em caso de inobservância das presentes regras, o
Município de Guaíba, através do Poder de Polícia Administrativa, procederá da seguinte
forma:

I – Notificará o comerciante acerca da irregularidade cometida, dando o prazo de até 30
dias para regularização, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período;

II – Aplicar multa de 100 UFIRM e regularização da inconformidade.

III – Em caso de inobservância da notificação de que trata o inciso I ou não pagamento da
multa e regularização de que tratam o inciso II, o Poder Executivo Municipal  retomará  o
espaço público,  incluindo-o em novo chamamento para ocupação do local, observado o
prazo previsto no artigo 8º da presente norma.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO DE PLENO DIREITO: O presente TERMO
DE PERMISSÃO DE USO poderá ser rescindido:

I– A qualquer momento, a critério do PERMITENTE, independentemente de indenização,
observado prazo de 30 (trinta) dias, para a desocupação;
II-  Em  razão  de  descumprimento  de  quaisquer  das  cláusulas  deste  Termo  e  da  Lei
Municipal n.° _____________________.
III- A pedido do PERMISSIONÁRIO, comprovando-se a quitação de todos os encargos
existentes até a data, decorrentes do exercício da atividade.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

§ 1.° As eventuais alterações, supressões, proibições e demais exigências futuras criadas
por lei ou decreto passarão a integrar o presente Termo, não se constituindo em direito
adquirido as liberações e autorizações por este concedidas.
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§ 2.° - Os casos omissos serão decididos pelo Prefeito Municipal, assegurado a defesa e o
contraditório;

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Guaíba, Estado do Rio
Grande do Sul para conhecer e dirimir quaisquer litígios decorrentes desta Permissão de
Uso, renunciando o PERMISSIONÁRIO a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordados com cláusulas avençadas, assinam o presente termo, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, para que produzam um só efeito legal, na presença das
testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de Guaíba,

____ de _______________ de ___________

__________________________
Marcelo Soares Reinaldo

Prefeito Municipal
PERMITENTE

__________________________
PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:

1- _____________________________           2-___________________________________
Nome:                                                              Nome:
CPF:                                                                CPF:  
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