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DECRETO Nº 45, DE 27 DE ABRIL DE 2017. 

“Regulamenta uso de espaço público no calçadão da 
Praça Getúlio Vargas, a título precário e oneroso, e dá 
outros providências.  

 

 

O Prefeito do Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12, 90, inciso VI, 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei 

Orgânica do Município, promulgada em 29 de junho de 1990, e 

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo V da Lei Orgânica Municipal que trata dos 
bens do Município, notadamente Art. 21 e parágrafos; 

CONSIDERANDO que a permissão pode incidir sobre qualquer bem público e no 
particular incidirá apenas sobre espaço do calçadão da Praça Getúlio Vargas e sob o 
viaduto, e se dará a título precário e por decreto; 

CONSIDERANDO que permissão de uso é ato unilateral, discricionário e precário 
através do qual a Administração faculta ao particular a utilização individual de 
determinado bem público, sem a necessidade de formalização de procedimento 
licitatório, dada a precariedade do ato; 

CONSIDERANDO que o calçadão da Praça Getúlio Vargas vem sendo ocupado há 
anos por camelôs e vendedores ambulantes, sendo atividade de relevância sócio 
econômica, visando sustento e sobrevivência de diversas famílias, cujo os chefes ali se 
instalaram com o objetivo de alcançar condições mínimas de dignidade. 

CONSIDERANDO que o “camelódromo” ali instalado tornou-se referência regional; 

CONSIDERANDO que é obrigação Municipal regularizar e estabelecer critérios para o 
uso de espaço público, e aqui em continuidade com repercussão social; 

CONSIDERANDO  que a função pública do espaço está limitada a parte sob o viaduto, 
não violando, portanto o disposto no Art. 24 da Lei Orgânica.  

CONSIDERANDO que o relatório de visita técnica que instrumentaliza o Inquérito 
Civil Público 183090003413, referência ao PAAF: MPMG 0024.15.007473-0, do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, páginas 519/533. Coordenadoria de 
Inclusão e Mobilização Sociais, elaborado pelo Oficial Luiz Tarcízio Gonzaga de 
Oliveira mostra-se favorável à regularização; 

CONSIDERANDO o Parecer n° 04, de 14/04/2015 da Procuradoria Municipal, o qual 
adota-se e que dispõe sobre utilização de espaço público por terceiros, excluindo a 
necessidade de prévio certame licitatório;  
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CONSIDERANDO ser prudente adotar a Recomendação Nº 88/2016; 

CONSIDERANDO que medida oficial do box está sendo desrespeitada, acontecendo 
uniões indevidas, extensão para fundos em prejuízo do livre trânsito no local,  
desrespeito a padronização e ocupação não autorizada, imprescindível aqui ações 
conjuntas das Secretarias de Fazenda, Obras, Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico para o imediato retorno a normalidade; 

 

DECRETA 

 
Art. 1º - Os procedimentos e critérios técnicos para ocupação do espaço público 

no local denominado calçadão da Getúlio Vargas e limitado aquele, sob o viaduto, para 
atividade comercial de Camelôs, a título oneroso e precário se darão nos termos deste 
decreto e de demais dispositivos legais aplicados a espécie. 

 
Parágrafo único – A permissão se dará a título precário e oneroso destinado 

exclusivamente a exposição e comercialização de produtos e mercadorias legalizadas, 
sendo terminantemente proibido,  sob pena de rescisão da permissão, venda de 
remédios, drogas e afins, ou prática de conduta ilícita no local. 

 
Art. 2º - Os espaços públicos disponibilizados e que serão destinados à 

permissão de uso oneroso à título precário, serão dimensionados e demarcados pelo 
Município, através de ações coordenadas de suas secretarias. 

 
§1° – No espaço público o permissionário arcará, observando padrão, com a 

estrutura metálica da barraca, que será de sua propriedade.  
  
§2° - Na rescisão da permissão ou encerramento, permissionário retirará 

imediatamente sua estrutura metálica, sob pena de incorporação ao patrimônio 
municipal independente de qualquer formalidade. 

 
§3° - É expressamente vedado ao permissionário a colocação de mesas e 

cadeiras, ou de qualquer outra estrutura ao redor do espaço público cedido, bem como a 
colocação de mercadorias em quantidade excessiva ou em tamanho desproporcional, 
que extrapolem as dimensões da barraca. 

 
§4° - A manutenção e limpeza do espaço público são de inteira responsabilidade 

de cada permissionário, que deverá ser mantido em perfeitas condições de uso, sob as 
penas da lei.  

 
Art. 3° - O permissionário é responsável por todos os encargos administrativos, 

trabalhistas e previdenciários advindos da atividade no local. 
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Art. 4° - O permissionário será responsável civil, penal e administrativamente 
por incidentes, acidentes, ocorrências, lesão, e danos que por ventura venha causar, seja 
de modo culposo ou doloso, seja ao patrimônio público ou a terceiros. 

 
Art. 5º - É terminantemente proibido a venda, cessão, empréstimo ou aluguel a 

terceiros do espaço público cedido, sob pena de rescisão imediata do Termo de 
Permissão de Uso do Bem Público. 

 
Parágrafo único – É vedada a transmissão hereditária.  
 
Art. 6° - Durante a vigência da permissão de uso, o permissionário deverá 

manter a regularidade fiscal e documental exigida, cumprir as normas de segurança e 
em especial, as instruções da Corporação dos Bombeiros. 

 
Art. 7° - Para a utilização do espaço público o Permissionário deverá recolher 

anualmente aos cofres públicos os valores correspondentes a Taxa de Licença para Uso 
da Área de Domínio Público, bem como, o da Taxa de Licença para Localização de 
Estabelecimento, nos termos do Código Tributário Municipal – Lei n° 2.239/1980 e 
suas alterações posteriores, prevista no item “05 – Comércio em Geral e Prestadores de 
Serviços” da Tabela n° 01, calculada com base no número de empregados. 

 
Art. 8º - Só se dará permissão por prazo determinado, e a prorrogação deverá 

decorrer de manifestação do interessado, quando será analisada a conveniência e 
oportunidade da Administração.  
 

Art. 9º - Os interessados na permissão de uso formularão seus pedidos junto as 
Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Fazenda, apresentando documentação 
exigida.  

 
Art. 10 – Os pedidos serão analisados por Comissão Específica e/ou pelas 

próprias Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Fazenda, que poderão deferir ou 
não a solicitação, sempre se levando em conta a conveniência Municipal. 

 
Parágrafo único – Para hipótese de mais de um pedido para o mesmo espaço de 

box, o Município dará preferência à aquele já precariamente instalado no local. 
 
Art. 11 – O Município fará a fiscalização para o uso adequado do espaço público 

colocado à disposição do permissionário, podendo cancelar a qualquer tempo a 
permissão, principalmente, quando entender a Administração dar nova destinação a todo 
o espaço e no caso de descumprimento, por parte do permissionário, das condições aqui 
estabelecidas e do termo de permissão. 

 
Art. 12 – Verificando o descumprimento de qualquer das cláusulas do Termo de 

permissão, bem como deste decreto, o permissionário será advertido pelo município, 
através dos órgãos competentes, e em caso de reincidência injustificada, poderá perder o 
direito de uso do espaço. 
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Parágrafo único – A rescisão antecipada do Termo de permissão de uso do 
espaço público somente ocorrerá após decisão de Processo Administrativo pertinente, 
garantida ampla defesa e contraditório, e seguirá rito da Lei Municipal n.º 5.502/2013 e 
suas alterações. 

 
Art. 13 – Os casos omissos serão submetidos à análise de comissão específica 

e/ou ainda as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Fazenda. 
 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, notadamente Decreto nº 

351/2015. 
 
Art. 15 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo dada por 

publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na 
forma da Lei. 

 
 
 

Conselheiro Lafaiete, 27 de abril de 2017. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 
 
 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador Geral 
 


