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Conceição do Jacuípe

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO nº 257/2022, 14 de junho de 2022.
“Regulamenta a localização e funcionamento do
comércio informal em logradouro público,
durante os festejos juninos, e dá outras
providências”.

A Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia,
Excelentíssima Senhora, TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do
Município, demais legislações em vigor, e
CONSIDERANDO o aumento do número de pessoas em trânsito pelo
Município, em decorrência da Festa Junina;
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar as condutas e posturas a
serem adotadas pelos comerciantes e vendedores ambulantes para o
atendimento ao público, durante os festejos do São João;
CONSIDERANDO que as vias e logradouros públicos receberão decoração
específica, NÃO SENDO PERMITIDO QUALQUER OUTRO TIPO DE
ORNAMENTO,
DECRETA
Art. 1º. A Prefeitura Municipal permitirá a exploração dos serviços de
alimentação e bebidas no perímetro das Praças de Alimentação, outorgada a
título precário, em caráter pessoal e intransferível, através de alvarás de licença
para funcionamento, em conformidade com as normas estabelecidas no presente
Decreto e demais legislação aplicável à espécie, e mediante a assinatura de Termo
de Autorização firmado pelos autorizatários.
Art. 2º. Considera-se como Perímetro das Praças de Alimentação – ou Circuito
do São João – o espaço compreendido entre a Praça Manoel Teixeira de Freitas,
Praça Manoel Leôncio Ribeiro e Praça Benjamin Costa.

Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n – Centro –
Conceição do Jacuípe – Bahia - CEP 44.245-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEYWNJK1Q0QWNJIXRKNCN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1

Terça-feira
14 de Junho de 2022
3 - Ano X - Nº 3732

Conceição do Jacuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
Art. 3º. Apenas a Praça Manoel Teixeira de Freitas conterá Barracas, todas
numeradas e padronizadas, permitida a sua exploração, tão somente, por
cidadãos que preencherem os seguintes requisitos:
a) Ser maior de idade, na data de celebração do contrato de autorização
de exploração de logradouro público, residente no Município há mais de
12 (doze) meses;
b) Comprometer-se a comercializar bebidas acondicionadas em
vasilhame plástico ou em lata;
c) Preencher o Requerimento fornecido pela Prefeitura e protocolizá-lo
no Setor de Protocolo da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo do
Município;
d) Assinar Termo de Autorização de uso de logradouro público para o
devido fim, especificando objeto do presente Decreto, no Órgão descrito
na alínea anterior, comprometendo-se, sob as penalidades legais e
administrativas, a cumprir todos os ditames aqui regulamentados;
e) Pagamento da taxa de licença de funcionamento, estabelecida
conforme dispõe o artigo 5°. deste Decreto.
§ 1°. A liberação da licença de funcionamento estará condicionada a realização
do curso de capacitação da Vigilância Sanitária (VISAN) deste município para
manuseio de alimentos e bebidas que ocorrerá no dia 15 de junho, a partir das
08:00h no Teatro Municipal, cuja presença será obrigatória para todos aqueles
envolvidos que irão comercializar bebidas e alimentos no período dos festejos
juninos.
§ 2°. A distribuição dos locais onde deverão ser instaladas as Barracas na Praça
Manoel Teixeira de Freitas será analisada mediante sorteio do qual participarão
os destinatários das licenças autorizadas.
§ 3º. As vagas para instalação de barracas serão destinadas, exclusivamente, a
comerciantes residentes e domiciliados neste Município.
§ 4º. Caso haja sobras de vagas, por falta de comerciantes locais interessados,
poderão as vagas remanescentes serem ofertadas a outros barraqueiros que
demonstrem tradição de participação em festejos juninos anteriores, nesta
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cidade, com pré-cadastro realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e
Turismo.
Art. 4°. As Barracas existentes no perímetro da Praça Manoel Teixeira de Freitas
terão denominação própria, de livre escolha do respectivo autorizatário, desde
que não tenha cunho discriminatório, pornográfico, impróprio, de baixo calão,
provocativo, que cause constrangimento a qualquer pessoa, ou que faça apologia
a qualquer delito tipificado na legislação penal brasileira.
Art. 5°. A taxa de licença de funcionamento será no valor monetário de:
a) R$ 300,00 (trezentos reais), para a categoria de Comércio em Barracas
Padronizadas, medindo 3x3m², igual a 9m², na Praça Manoel Teixeira de
Freitas;
b) R$ 200,00 (duzentos reais), para a categoria de Comércio em Barracas
de Diversões;
c) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para a categoria de Comércio em
Barracas de “Capeta”, medindo 2x1,5m, igual a 3m²;
d) R$ 100,00 (cem reais), para a categoria de Comércio em Barracas de
“Capeta”, medindo 1x1,5m, igual 1,5 m²;
e) R$ 200,00 (duzentos reais), para a categoria de Comércio em Barracas
de Lanches, medindo 4x4m², igual 16m²
f) R$ 100,00 (cem reais), para a categoria de Comércio em Tabuleiros de
Acarajé;
g) R$ 50,00 (cinquenta reais), para a categoria de Comércio em Caixas
Térmicas, com até 100 litros;
h) R$50,00 (cinquenta reais), para a categoria de Comércio de
“Churrasquinhos” ou em Tabuleiros de frituras, medindo até 1,20x1,50,
igual a 1,80m²;
i) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), licença de carro para abastecimento
de gelo;
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j) R$50,00 (cinquenta reais), para a categoria de Comércio em tabuleiros
de balas ou “baleiros”.
Parágrafo Único – As unidades de comercialização, cuja metragem não esteja em
conformidade com as medidas do caput deste artigo, serão taxadas
proporcionalmente, sujeito a suspensão do alvará caso não haja cumprimento.
Art. 6°. O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento deverá ser afixado
em local visível, no interior da Barraca, de fácil acesso, sob pena de cassação da
licença respectiva, além da apreensão das mercadorias ali existentes.
Parágrafo Único – O vendedor ambulante deverá, sempre que lhe for solicitado
pelo Fiscal da Prefeitura, devidamente identificado, apresentar o Alvará de
Licença a si outorgado, sob pena de apreensão da mercadoria exposta à venda
existente em seu poder e demais cominações legais.
Art. 7°. Durante os festejos juninos a Vigilância Sanitária do município fará
inspeção referente a qualidade dos alimentos a serem ofertados. E, caso sejam
encontrados alimentos em desconformidade com as normas da VISAN o material
será recolhido e devidamente descartado.
Art. 8º. É vedada a comercialização de bebidas em embalagens de vidro, durante
a vigência deste decreto, em todo o perímetro das Praças de Alimentação (Praça
Manoel Teixeira de Freitas, Praça Manoel Leôncio Ribeiro e Praça Benjamin
Costa), bem como nos quiosques, restaurantes e comércios afins no período em
que estiver ocorrendo os festejos compreendido entre 19:00h e 07:00h.
Art. 9°. Fica autorizada a Fiscalização Municipal, representada neste ato pelo
Fiscal da Prefeitura Municipal, apreender as bebidas que, durante os festejos
juninos, estiverem sendo comercializadas em embalagens de vidro.
§ 1°. O Fiscal lavrará auto de apreensão de mercadorias, em duas vias, que
indicará o nome do comerciante, sua identificação e a discriminação do objeto da
apreensão.
§ 2°. As bebidas apreendidas ficarão sob a guarda da prefeitura Municipal e só
poderão ser resgatadas após o término dos festejos juninos.
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Art. 10°. Os estabelecimentos comerciais com estrutura fixa, funcionando em
prédios, poderão comercializar bebidas em embalagens de vidro, desde que a
garrafa ou vasilhame não saia das suas instalações.
§ 1°. As bebidas comercializadas nesses
obrigatoriamente, servidas em copos plásticos.

estabelecimentos

serão,

§ 2°. O descumprimento desta norma acarretará as seguintes sanções:
a) Advertência escrita;
b) Interdição das atividades comerciais, lacrando-se as portas, até o
encerramento dos festejos juninos, no caso de reincidência;
c) Revogação do alvará de funcionamento do estabelecimento até 31 de
dezembro de 2022 e multa equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, em
caso de descumprimento da norma constante do item anterior.
Art. 11°. O comerciante, cujo estabelecimento não for dotado de estrutura
própria, não possuir alvará de licença e funcionamento expedido pelo Órgão
Municipal competente, e os vendedores ambulantes, só poderão comercializar
bebidas em vasilhame plástico ou em lata, sob pena de sofrer as sanções
reguladas no art. 8°.
Art. 12°. É proibida a afixação de FAIXAS, TELÕES, PLACAS
SINALIZADORAS, CARTAZES, OUTDOORS, ENGENHOS PUBLICITÁRIOS,
OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PROPAGANDA e congêneres em toda a
zona urbana do Município e suas vias de acesso, durante a vigência deste
Decreto, salvo as devidamente autorizadas por esta Prefeitura.
I.

II.

Ficam autorizados os Fiscais da Prefeitura a retirar faixas, telões,
placas sinalizadoras, cartazes, outdoors, engenhos publicitários, ou
qualquer outro tipo de propaganda, advertindo os infratores
oralmente e por escrito.
No caso de reincidência, será cassado o alvará de licença e
funcionamento do estabelecimento infrator.

§ 1°. Ficam revogadas todas as licenças anteriormente concedidas, devendo o
Departamento de Limpeza Urbana retirar e apreender todas as faixas e
congêneres existentes na Zona Urbana do Município.
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n – Centro –
Conceição do Jacuípe – Bahia - CEP 44.245-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MEYWNJK1Q0QWNJIXRKNCN0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Terça-feira
14 de Junho de 2022
7 - Ano X - Nº 3732

Conceição do Jacuípe

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
§ 2°. As faixas e congêneres retirados e retidos pelo Departamento de Limpeza
Urbana ficarão em poder da prefeitura Municipal até o término dos festejos
juninos.
§ 3°. Os materiais de propaganda e publicidade (faixas e congêneres), retirados e
apreendidos pela prefeitura não reclamados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após
o término dos eventos juninos serão incorporados ao patrimônio municipal.
Art. 13°. Aplicam-se aos quiosques situados nas praças Benjamin Costa e Manoel
Leôncio Ribeiro todas as normas do presente Decreto.
Art. 14°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e retroagindo seus efeitos ao dia 13 de junho de 2022.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 14 de junho de 2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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