
 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2017. Ano XIV - nº 4240 - DHOJE 
 

 
DECRETO Nº 17.927 

DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 
Regulamenta as Feiras em Condomínios e Loteamentos Fechados 
administrados por Associação de Moradores, conforme Artigo 2º, 
III, da Lei nº 5.591/1.994 (redação dada pela Lei nº 12.461/2.016), 
e dá outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, Prefeito do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, inciso VI, da 
Lei Orgânica do Município; 

 
D E C R E T A : 
Art. 1º - A realização das Feiras dentro de Condomínios e Loteamentos Fechados administrados por 
Associação de Moradores no município de São José do Rio Preto, seguirá o regramento da Lei nº 5.591, 
de 14 de julho de 1.994, que regulamenta as Feiras Livres municipais, no que couber, e o disposto neste 
Regulamento. 
Parágrafo único - As Feiras nos Condomínios e Loteamentos Fechados destinam-se à comercialização, 
no varejo, de gêneros alimentícios de primeira necessidade, produtos hortifrutigranjeiros, horticultura, 
policultura, floricultora, especiarias, alimentos de consumo imediato, alimentos caseiros, açougue, 
bebidas, brinquedos, armarinhos, louças e alumínios, utensílios de uso doméstico, artigos de limpeza e 
higiene pessoal, artesanatos e serão regidas pelo presente Decreto. 
Art. 2º - Por tratar-se de área particular, com Normas e Regulamentos próprios, nos moldes do Código 
Civil e demais legislações, para a implantação de Feiras nos moldes das Feiras Livres municipais, dentro 
dos Condomínios e Loteamentos Fechados administrados por Associação de Moradores, a diretoria, 
síndico ou representante legal deverá protocolizar requerimento de interesse na Divisão de Apoio à 
Agropecuária Municipal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, solicitando a implantação da 
Feira, expondo a motivação do pedido com as seguintes informações: 
I -  Densidade populacional do Condomínio ou Loteamento Fechado; 
II -  Localização do Condomínio ou Loteamento Fechado; 
III -  Ata de Assembleia com a aprovação da maioria dos moradores favoráveis a implantação da feira no 

Condomínio ou Loteamento Fechado; 
IV -  Especificar os produtos de interesse dos moradores, conforme necessidade do Condomínio ou 

Loteamento Fechado; 
V -  Estabelecer dias e horários de funcionamento da feira, segundo necessidade do Condomínio ou 

Loteamento Fechado; 
VI -  Delimitar o tamanho da área que será disponibilizada para a montagem da feira dentro do 

Condomínio ou Loteamento Fechado. 
Art. 3º - O requerimento de interesse para implantação da Feira no Condomínio ou Loteamento Fechado 
passará por prévia análise de viabilidade da Divisão de Apoio à Agropecuária Municipal sendo 
encaminhado para discussão no Conselho Municipal de Feiras Livres, que, em reunião, emitirá parecer a 
ser encaminhado para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento sobre o posicionamento do Conselho 
em relação ao atendimento do solicitado. 
§ 1º - Havendo parecer favorável do Conselho Municipal de Feiras Livres e com o devido deferimento do 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, será publicada Portaria para a inscrição dos 
feirantes interessados em assumir uma vaga na respectiva feira. 
§ 2º - Havendo feirantes em número suficiente para formação da Feira, será firmado um Termo de 
Cooperação entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e Condomínio ou Associação de 
Moradores, conforme Anexo I deste Decreto, estabelecendo os termos do acordo. 
Art. 4º - Compete à Secretaria de Agricultura e Abastecimento por meio da Divisão de Apoio à 
Agropecuária Municipal: 
I -  Publicar Portaria com o período de abertura e encerramento de inscrição de feirantes interessados 

em participar da Feira em Condomínio ou Loteamento Fechado, conforme solicitação apresentada 
no requerimento protocolizado, em relação aos produtos a serem comercializados, horários, dias e 
quantidade de feirantes dentro da área disponibilizada;  
 



 

II -  Firmar Termo de Cooperação com o Condomínio ou Associação de Moradores para a implantação 
da Feira; 

III -  Proceder a fiscalização das Feiras em Condomínio ou Loteamentos Fechados, caso haja denúncia 
de irregularidades. 

Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal de Feiras Livres: 
I -  Organizar a lista de feirantes inscritos para assumir vagas nas feiras em Condomínios ou 

Loteamentos Fechados, conforme disponibilidade por grupo de produto, obedecendo aos critérios 
da lei nº 5.591/1994; 

II -  Nos casos em que a inscrição de feirantes para comercialização de determinado grupo de produto 
for superior ao número de vagas disponíveis na feira, o Conselho Municipal de Feiras Livres deverá 
proceder ao sorteio em reunião ordinária ou extraordinária para esse fim; 

III -  Exercer suas demais competências conforme Art. 53 da Lei nº 5.591/1994. 
Art. 6º - Compete ao Condomínio ou Associação de Moradores: 
I -  Protocolizar o requerimento solicitando a implantação da Feira conforme disposto no Art 2º e seus 

incisos; 
II -  Definir, delimitar as áreas e dar publicidade dos dias e horários em que a feira será realizada no 

Condomínio ou Loteamento Fechado, zelando pelo bom andamento das atividades, inclusive quanto 
ao fluxo de trânsito no local; 

III -  Arcar com as despesas de energia elétrica consumida pelos feirantes para o desempenho de suas 
atividades; 

IV -  Controlar a entrada de pessoas estranhas ao Condomínio ou Loteamento Fechado, conforme 
regras próprias. 

Art. 7º - Os feirantes que ocuparem vagas nas Feiras de Condomínios ou Loteamentos Fechados, 
deverão estar com o devido Alvará de Funcionamento atualizado e sua atuação regrada pela Lei nº 
5.591/1994 . 
Art. 8º - A disposição das barracas nas áreas determinadas pela administração do Condomínio ou 
Associação de Moradores, será definida conjuntamente entre o representante do Condomínio ou 
Associação e os técnicos da Secretaria de Agricultura. 
Art. 9º - As barracas deverão ser dotadas de toldos de lona, com qualidade e características que 
abriguem as mercadorias dos raios solares e da chuva, observados os padrões estabelecidos pela 
Prefeitura e os pertinentes ao abastecimento da saúde pública. 
Art. 10 - As bancas ou barracas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação e 
apresentação, inclusive no tocante à pintura que deverá obedecer aos padrões estabelecidos pela 
Prefeitura, devendo os feirantes que fazem o comércio de frutas, verduras, legumes e comestíveis, forrar 
suas barracas com plásticos lisos e laváveis, em perfeito estado de conservação e higiene sobre os 
quais colocarão suas mercadorias. 
Art. 11 - Conforme o disposto no Art. 30 da Lei nº 5.591/1994, em todas as bancas ou barracas, é 
obrigatório o uso de sacos plásticos, cesto ou ainda qualquer outro recipiente para recolhimento de 
restos de papéis, cascas de frutas, etc., ficando o feirante responsável pela limpeza do local ocupado, ao 
término da feira livre. 
Art. 12 - As feiras em Condomínios ou Loteamentos Fechados poderão ser canceladas a qualquer 
tempo, por qualquer uma das partes, sem a ocorrência de multa ou imposição de outras penalidades.  
Art. 13 - As feiras já implantadas em Condomínios ou Loteamentos Fechados no município terão o prazo 
de 90 (noventa dias) a partir da data de publicação deste Decreto, para regularização, conforme os 
critérios aqui estabelecidos. 
§ 1º - Os feirantes que já exercem atividade nas feiras já implantadas em Condomínios ou Loteamentos 
Fechados, terão o direito de continuar com a atividade, não sendo neste caso, aberto processo de 
inscrição para novos feirantes, a não ser que hajam vagas ociosas para preenchimento. 
§ 2º - A não regularização das Feiras em Condomínios ou Loteamentos Fechados no prazo estipulado, 
acarretará o cancelamento da mesma, uma vez que os feirantes estarão atuando sem a regularização 
em seus Alvarás para a atividade em Condomínios ou Loteamentos Fechados, conforme disposto no 
Artigo nº 15, da Lei nº 5.591/1994, que estabelece que o Alvará deve conter entre outras informações, as 
feiras livres em que lhe será permitido operar. 
 
§ 3º - Os feirantes que atuarem em feiras em Condomínios ou Loteamentos Fechados sem a devida 
autorização em seu Alvará, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei nº 5.591/1994. 
Art. 14 - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 15 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



 

Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 21 de dezembro de 2017; 165º Ano de Fundação e 123º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO 
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e pela Imprensa local. 



 

ANEXO I 
M I N U T A 

 
 

 
Processo Administrativo nº____________ 

 
TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E 
________________________ (NOME DO CONDOMÍNIO OU LOTEAMENTO FECHADO). 
 
 
Por este instrumento particular de Termo de Cooperação, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 46.588.950/0001-80, com sede na 
Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, com sede na Rua Daniel Antonio de Freitas, 115, Distrito Industrial, doravante 
denominada SECRETARIA, representada neste ato por seu titular Antonio Pedro Pezzuto Jr., portador 
da cédula de identidade RG nº................... SSP/SP, e inscrito no CPF nº .........................., autorizado 
pelo Sr. Prefeito do Município, em razão da competência de delegação atribuída por Decreto Municipal, e 
................................................... (Nome do Condomínio ou Loteamento Fechado) doravante denominado 
CONDOMÍNIO, inscrito no CNPJ sob n.º ................. com sede na Rua ........., Bairro ...................., em 
São José do Rio Preto-SP, representado neste ato por seu dirigente, ........................................... (Nome 
do Presidente), RG nº................, CPF nº .............., resolvem celebrar o presente mediante a estipulação 
das seguintes cláusulas, com fundamento no Art. 2º, III, da Lei Municipal nº 5.591/1994 (redação dada 
pela Lei nº 12.461/2016): 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
I - Constitui objeto do presente instrumento a implantação de Feira, no modelo de Feira Livre, em 
Condomínio. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
I - Para a execução do objeto pactuado na Cláusula Primeira, a SECRETARIA e o CONDOMÍNIO terão 
as seguintes obrigações: 
II- São obrigações da SECRETARIA:  
a - Analisar a possibilidade técnica de atendimento do requerimento de interesse protocolizado pelo 

CONDOMÍNIO e encaminhá-lo para discussão no Conselho Municipal de Feiras Livres; 
b - Deferir ou indeferir a implantação da Feira no CONDOMÍNIO; 
c - Abrir inscrição, por Portaria publicada em meio oficial de comunicação, para preenchimento das 

vagas disponíveis no CONDOMÍNIO pelos feirantes interessados; 
d - Encaminhar lista de inscritos para análise pelo Conselho Municipal de Feiras Livres, para 

preenchimento das vagas por grupo de produto conforme a solicitação do CONDOMÍNIO e os 
critérios de escolha estabelecidos no Decreto nº ______; 

e - Atualizar os Alvarás dos feirantes selecionados conforme disposto na Lei nº 5.591/1994; 
f - Enviar ao CONDOMÍNIO relação atualizada dos feirantes autorizados a atuarem na Feira, assim 

como a identificação de seus auxiliares para permissão e controle de acesso ao CONDOMÍNIO; 
g - Exercer atividade normativa de controle e fiscalização sobre a Feira, de modo a garantir a execução 

das atividades dos feirantes em acordo com os dispostos na Lei nº 5.591/1994 e o Decreto nº 
__________; 

h - Aplicar as sanções previstas na legislação pertinente, proceder às ações administrativas quando for o 
caso; 

i - Informar aos feirantes quanto a responsabilidade dos mesmos pela limpeza da área utilizada no final 
da Feira. 

 
III - São obrigações do CONDOMÍNIO:  
a - Protocolizar requerimento de interesse para implantação de Feira no CONDOMÍNIO junto à 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conforme deliberação em Assembleia de moradores, 
informando e estabelecendo: 
1- Densidade populacional do CONDOMÍNIO; 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº ...... /20...... 



 

2- Localização do CONDOMÍNIO; 
3- Ata da Assembleia com aprovação da maioria dos moradores favoráveis a implantação da Feira 
no CONDOMÍNIO; 
4- Especificação dos produtos de interesse dos moradores; 
5- Estabelecimento dos dias e horários para funcionamento da Feira; 
6- Delimitação do tamanho da área que será disponibilizada para a montagem da Feira dentro do 
Condomínio; 

b - Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, bem como os fiscais de posturas 
responsáveis pela verificação dos processos; 

c - Informar à Secretaria de Agricultura, por escrito, sobre quaisquer problemas ou irregularidades que 
venha a identificar durante a Feira; 

d - Garantir o direito ao trabalho dos feirantes dentro dos critérios que foram acordados; 
e - Definir e delimitar as áreas e dar publicidade dos dias e horários em que a Feira será realizada no 

CONDOMÍNIO, zelando pelo bom andamento das atividades, inclusive quanto ao fluxo de trânsito 
no local; 

f - Arcar com as despesas de energia elétrica consumida pelos feirantes para o desempenho de suas 
atividades; 

g - Controlar a entrada de pessoas estranhas ao CONDOMÍNIO, conforme regras próprias; 
h - Informar aos feirantes sobre as regras do CONDOMÍNIO. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  
I – Compete a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do setor de Fiscalização de Posturas 
a fiscalização das atividades dos feirantes conforme dispostos na Lei nº 5.591/1994 e o Decreto nº 
__________; 
II – As fiscalizações poderão ocorrer com ou sem a apresentação de denúncia de irregularidade. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO 
I - O presente Termo vigorará após a publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da 
Municipalidade por prazo indeterminado. 
II – O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, sem a 
ocorrência de multa ou imposição de outras penalidades, cancelando assim a Feira dentro do 
CONDOMÍNIO. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
I – O presente Termo de Cooperação não prevê qualquer tipo de repasse financeiro ou investimento da 
Prefeitura Municipal dentro do CONDOMÍNIO para a execução do objeto; 
II – A iniciativa para a implantação da Feira é do CONDOMÍNIO, não tendo a Prefeitura Municipal 
qualquer responsabilidade sobre o decidido em Assembleia de Moradores; 
III – Só poderão exercer as atividades no CONDOMÍNIO os feirantes que tiverem sido devidamente 
inscritos, selecionados e com os Alvarás devidamente atualizados para tal finalidade. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO  
I - As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto-SP para dirimir quaisquer questões 
oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais. 

São José do Rio Preto, ..... de ............................ de 20..... 
 

Secretário(a) Municipal de ............................ 
 

Representante Legal 
 

CONDOMÍNIO - ...................................................... 
 
 

Testemunha:                  Testemunha: 
Nome:                   Nome: 
RG:                   RG:  


