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DECRETO Nº 7.095, DE 04 DE ABRIL DE 2.017 

 

 
 

AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do 

Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: 

 

Art. 1º O “SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES”, 

espaço de propriedade da Prefeitura Municipal e com destinação específica para o 

cumprimento da função social e fomento e desenvolvimento de atividades econômicas no 

município, passa a ser regido pelas disposições constantes neste Decreto. 

 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se 

“SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES” todo o espaço situado na confluência da Avenida 

São Domingos com Rua Pará, incluindo-se as áreas de uso específico pelos permissionários 

(boxes) e as áreas de uso comum (sanitários, áreas de circulação, praça de alimentação, 

etc.). 

 
CAPÍTULO I 

Da Administração do Shopping Popular 

 
Art. 3º O espaço do Shopping Popular será admi-

nistrado  pela Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho da Prefeitura 

Municipal, devendo zelar pela ordem e limpeza através de seus órgãos competentes ou 

terceiros autorizados. 

 

§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, fica 

criada a contribuição de administração cujos valores mensais serão:  

 

I – 55 (cinquenta e cinco) UFRC, para os boxes 

comuns (5,45m2); 

II – 80 (oitenta) UFRC para os boxes da praça da 

alimentação (7,42m2).  

 

§ 2º A contribuição de administração será de 

responsabilidade dos permissionários e deverá ser recolhida aos cofres da municipalidade 

até o quinto dia útil do mês  subsequente  ao vencido, através de guia de recolhimento, a 

ser expedida pela Divisão de Receita. 
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§ 3º O inadimplemento consecutivo de 3 (três) 

contribuições de administração de que trata esse artigo acarretará a perda do respectivo 

Box. 

Art. 4º Compete à Prefeitura de Catanduva, além de 

outras atribuições previstas neste Decreto: 

 

 I – planificar o desempenho de atividades no 

espaço do “SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES”, elaborando as normas necessárias; 

 

 II – orientar e fiscalizar o cumprimento da legislação 

vigente relativa à matéria, através dos órgãos da Vigilância Sanitária, da Fiscalização de 

Tributos, da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal; 

 

III – manter atualizado o cadastro de contribuintes e 

incentivar a formalização dos empreendedores locais; 

 

IV – zelar pela arrecadação dos tributos devidos; 

 

CAPÍTULO II 
Do horário de funcionamento. 

 

Art. 5º O “SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES”, 

funcionará no horário abaixo estabelecido: 

 

I - de segunda a sexta-feira: entre 08:00 e 18:00 horas; 

II - aos sábado: entre 08:00 e 14:00 horas; 

 

III – em datas especiais, conforme o funcionamen-to 

do comércio local. 

 

CAPÍTULO III 
Da Permissão de Uso dos Boxes 

 
 

Art. 6º A permissão para a ocupação dos boxes do 

Shopping Popular será concedida prioritariamente: 

 

I – aos ocupantes que preencham, 

cumulativamente, aos requisitos dos incisos do Parágrafo 1º; 
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II – aos que, mediante comprovação idônea, 

exerçam a atividade de comércio ambulante ou feirantes no município de Catanduva e 

obedeçam aos requisitos dos incisos do Parágrafo 1º; 

 

§1º - Para ter o benefício da preferência contida no 

nos incisos I e II anteriores, os interessados deverão cumulativamente: 

 

a) Perceber renda familiar per capita não superior a 1 

(um) salário mínimo; 

b) Não possuir mais de 1 (um) imóvel em seu nome; 

c) Não possuir mais de 1 (um) veículo automotor com 

menos de 20 anos desde a data de sua fabricação; 

 

§2º - Será reservado à Prefeitura Municipal de 

Catanduva o Box nº 43; 

 

Art. 7º A Prefeitura de Catanduva procederá um 

chamamento público com o objetivo de identificar os interessados que tenham prioridade, 

nos termos do artigo 6º, para a ocupação dos boxes do “SHOPPING POPULAR ALÍPIO 

GOMES”. 

§ 1º Havendo menos interessados prioritários de que 

o número de boxes disponíveis, será realizada a licitação dos boxes remanescentes; 

 

§ 2º Havendo mais interessados prioritários do que o 

número de boxes disponíveis será realizado um sorteio para determinar quais serão os 

ocupantes dos espaços.  

 

§ 3º Os interessados prioritários serão divididos entre 

aqueles que exercem o comércio de gêneros alimentícios e os demais para a verificação 

da demanda por boxes da praça de alimentação e dos demais;  

 

CAPÍTULO IV 
Do Chamamento Público 

 

Art. 8º A Prefeitura de Catanduva procederá um 

chamamento público, nos termos do artigo 7º, com o objetivo de identificar os interessados 

prioritários dos boxes do “SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES”. 
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§ 1º O chamamento público se dará através de 

publicação na imprensa oficial do município com antecedência mínima de 15 dias, 

convocando os ocupantes prioritários para manifestar seu interesse em exercer suas 

atividades no “SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES”, apresentando os seguintes 

documentos: 

I - Cédula de Identidade e Cadastro de Pessoas 

Físicas – CPF do Ministério da Fazenda; 

II – comprovante de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério da Fazenda, se for o caso; 

III – comprovante de inscrição no Cadastro de 

Contribuintes do Município; 

IV – comprovante de inscrição no Cadastro de 

Microempreendedor Individual, se for o caso; 

V – comprovante de residência no Município de Catanduva 

há mais de dois anos; 

VI – estado civil – se casado, apresentação da 

Certidão de Casamento, caso o interessado seja pessoa física; 

VII – Certidão do Cartório Distribuidor da comarca; 

VIII – Certidão de Propriedade de Imóveis do 

Primeiro e do Segundo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Catanduva; 

 

IX – Certidão do CIRETRAN, onde conste quais 

veículos pertencem ao interessado; 

X – comprovante de entrega da declaração do 

Imposto de Renda no exercício anterior ao pedido de autorização; e,  

 

XI – certidão negativa de débitos municipais. 

 

XII – declaração com relação ao interesse por boxe 

da praça de alimentação ou para atividades em geral; 

 

§ 2º Após finalizada a lista dos interessados  

prioritários correspondente ao número de boxes disponíveis, o número do Box a ser ocupado 

será determinado por sorteio.   
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CAPÍTULO V 
Da Licitação dos Boxes Remanescentes 

 

Art. 9º Os interessados em ocupar os boxes 

remanescentes do chamamento público aos permissionários prioritários deverão participar 

de processo licitatório. 

 

CAPÍTULO VI 
Dos Deveres e das Proibições. 

Seção I – Dos deveres. 
 

 
Art. 10.  No exercício de suas atividades deverá o 

permissionário afixar, em local visível, cópia da permissão exibindo documentos pessoais 

sempre que solicitado. 

Art. 11. Além de outras obrigações previstas neste 

Decreto, os permissionários deverão: 

I – exercer pessoalmente a sua atividade, exceto 

eventualmente, com justificativa e através de autorização pela municipalidade, com prazo 

determinado; 

II – efetuar, nos prazos fixados, o pagamento dos 

tributos devidos à Prefeitura, despesas com fornecimento de água, energia elétrica e a 

contribuição de administração para manutenção, limpeza e vigilância da área de uso 

público do Shopping Popular; 

III – providenciar o respectivo Certificado de 

Licenciamento Integrado – CLI após sua devida constituição como MEI – 

Microempreendedor Individual; 

IV – utilizar e conservar o box, rigorosamente, dentro 

das especificações da Administração; 

V – atender rigorosamente às exigências de ordem 

higiênico–sanitária, previstas na legislação em vigor; 

VI – usar material adequado para embrulhar os 

gêneros alimentícios; 

VII – manter rigorosa higiene pessoal, do vestuário e 

do local de trabalho;       

VIII – observar irrepreensível compostura, discrição e 

polidez no trato com o público; 

IX – respeitar o horário máximo de trabalho 

estabelecido pela Administração; 

X – acatar as ordens e instruções emanadas do Poder 

Público. 
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Seção II – Das proibições. 

 

 
Art. 12. Além dos deveres e proibições expressos na 

Lei ou Decretos municipais, não poderão os permissionários: 

I – efetuar o comércio ambulante, no espaço do 

Shopping Popular, de: 

a) medicamentos e quaisquer produtos 

farmacêuticos; 

b) produtos tóxicos ou que produzam dependência 

física ou psíquica; 

c) gasolina, querosene ou qualquer substância 

inflamável ou explosiva; 

d) fogos de artifícios; 

e) bebidas com qualquer teor alcoólico, com 

exceção dos boxes da praça de alimentação; 

f) armas e munições, inclusive de brinquedo; 

g) animais vivos, taxidermizados ou embalsamados e 

fosseis; 

h) instalação de máquinas caça níqueis; 

 

II – utilizar aparelhos sonoros de qualquer tipo para 

promover a venda ou divulgação de seus produtos; 

III – trabalhar sem camisa; 

IV – praticar qualquer tipo de jogo no local de 

trabalho; 

V – efetuar, nos boxes da praça da alimentação, o 

comércio de bebidas destiladas. 

VI – utilizar a treliça metálica, que se encontra no 

forro, para pendurar objetos. 

VII – reivindicar o ponto comercial. 

  

 

CAPÍTULO VII 
Das Penalidades. 
 

Art. 13. Verificada qualquer infração às disposições 

deste Decreto o permissionário sofrerá as seguintes sanções: 
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I – na primeira ocorrência, suspensão das atividades 

por 03 (três) dias, permanecendo o Box fechado; 

II – na segunda ocorrência, suspensão das 

atividades por 10 (dez) dias, permanecendo o Box fechado; 

III – na terceira ocorrência, perda da permissão 

para uso do box. 

Art. 14.  A pena de cassação da permissão será 

aplicada de imediato, quando o permissionário: 

I – expuser à venda, vender, portar e distribuir, ainda 

que a título gratuito, produtos proibidos por este Decreto, ou em desacordo com as 

disposições legais vigentes; 

II – negociar ou tentar negociar a sua autorização e 

local de trabalho; 

III – adulterar ou rasurar, fraudulentamente, 

documentos necessários ao exercício de sua atividade; 

IV – praticar atos simulados ou prestar falsas 

declarações perante a administração, no intuito de burlar leis e regulamentos 

 

V – resistir à execução de ato legal, mediante uso de 

violência ou ameaça ao servidor, no exercício de sua função. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições finais 
 

 
Art. 15 A permissão será concedida por prazo de 05 

(cinco) anos, desde que rigorosamente respeitadas as disposições contidas neste no 

presente diploma legal. 

Art. 16.  A cada interessado poderá ser permitido o 

uso, em caráter pessoal e intransferível, de um único box. 

 

§ 1º A permissão poderá ser revogada a qualquer 

tempo, a juízo da Administração, tendo em vista o interesse público, sem que assista ao 

interessado qualquer direito a indenizações. 

 

§ 2º Ao serem retomados do permissionário os boxes 

deverão se encontrar em pleno estado de conservação. 
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§ 3º Cada permissionário de box será responsável 

pelo pagamento da tarifa de água/esgoto e energia elétrica registrada por medidores 

individuais, referentes ao seu box. 

 

§ 4º As benfeitorias, consertos ou reparos farão parte 

integrante do imóvel, não assistindo ao permissionário o direito de retenção ou indenização 

sobre as mesmas. 

Art. 17.  Os boxes que comercializarem produtos 

alimentícios serão vistoriados pela Vigilância Sanitária, com observância da legislação 

pertinente relativa ao alvará de funcionamento e às condições higiênico-sanitárias dos 

equipamentos e do local. 

Art. 18.  A fiscalização do cumprimento das 

disposições contidas no presente decreto, mais especificamente sobre as regras de 

comportamentos, conduta e utilização do “SHOPPING POPULAR ALÍPIO GOMES”, até 

mesmo pela compatibilidade com as atribuições definidas, será exercida pela Fiscalização 

Municipal de Posturas, com auxílio da Guarda Municipal, caso necessário. 

 

Art. 19.  Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial os Decretos nº 

4.962/2007 e nº 5.918/2011. 

 
PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 04 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2.017. 

 

 

 

AFONSO MACCHIONE NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

DANIELA A. GONÇALVES ARIETA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DESIGNADA 

 
 

ADM/bocardi.- 


