
DECRETO Nº 12.475/2017

"Disciplina o uso e
funcionamento dos
quiosques situados na
Avenida Miguel Estéfano,
Orla da Praia da Enseada, neste
município, e dá outras providências."

VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, tendo em vista o contido no acordo
celebrado no termo de audiência de conciliação, realizada em 07 de agosto de 2015, nos
autos da Ação nº 0006343-57.2013.403.6104, em trâmite na 4ª Vara Federal Da Subseção
Judiciária de Santos, São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere; e

Considerando as obrigações pactuadas no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado
entre o Município de Guarujá e a União no dia 29 de setembro de 2010, com o objetivo de
disciplinar o uso e ocupação de solo de imóveis de domínio da União; e

Considerando, por fim, os trabalhos da Comissão Especial, estipulada no Decreto nº
 11.629, de 18 de novembro de 2015, que avaliou e julgou, com referências em seu Anexo
Único, a Habilitação dos permissionários dos quiosques, DECRETA:

Capítulo I
DOS QUIOSQUES

 Para efeitos deste Decreto, quiosque é o imóvel de propriedade do Município
situado na orla marítima, padronizado segundo normas da Administração Pública,
destinado preponderantemente à comercialização de gêneros alimentícios e bebidas.

Parágrafo único. Compõe os quiosques, como extensão, o espaço físico ao seu redor,
especialmente projetado para a colocação de mesas e cadeiras;

 Cada unidade será responsável pela higiene e segurança dos equipamentos, bem
como, pela sua manutenção.

 Em havendo necessidade de reforma dos quiosques, os interessados deverão
obedecer as normas estabelecidas, as plantas, projetos e memoriais descritivos fornecidos
pelo Executivo.

 Os quiosques serão reformados por conta e risco exclusivo do interessado, o qual
não terá direito ao reembolso ou qualquer indenização do Município.

Parágrafo único. As reformas executadas no quiosque ficarão a ele incorporadas,
passando a integrar o patrimônio do Município.

Art. 1º

Art. 2º

Art. 3º

Art. 4º

1/7
 

Decreto 12475/2017 - LeisMunicipais.com.br

https://leismunicipais.com.br/a/sp/g/guaruja/decreto/2015/1162/11629/decreto-n-11629-2015-institui-a-comissao-especial-destinada-a-avaliar-e-julgar-os-criterios-das-habilitacoes-referentes-aos-quiosques-da-praia-da-enseada-e-da-outras-providencias
#lei
https://www.leismunicipais.com.br


Capítulo II
DO USO DOS QUIOSQUES

 O uso dos quiosques pelo interessado depende de licença de funcionamento a ser
outorgada pelo Executivo.

§ 1º A licença de funcionamento é pessoal e intransferível, sempre a título precário,
devendo ser renovada anualmente.

§ 2º Para a renovação da licença, o interessado deverá encaminhar ao órgão municipal
competente requerimento instruído com cópia da licença anterior e comprovação de
pagamento dos tributos, multas e demais documentos solicitados pela municipalidade.

§ 3º Os acordos de parcelamentos de dívidas quaisquer referentes aos quiosques, deverão
estar quitados rigorosamente em dia.

 O horário de funcionamento das unidades será no período compreendido das 8:00
às 20:00 horas.

§ 1º Os quiosques deverão se manter em funcionamento em todos os finais de semana do
ano.

§ 2º Mediante requerimento do interessado, quando é maior o fluxo de turistas, as unidades
poderão funcionar no horário especial compreendido das 8:00 às 02:00 horas, conforme
previsto no artigo 134, da Lei Complementar nº  38, de 24 de dezembro de 1.997.

Capítulo III
DAS PROIBIÇÕES

 Constituem proibições aos permissionários, sem prejuízo de outras estabelecidas
na legislação municipal ou no Termo de Permissão de Uso:

I - o fabrico ou cocção de alimentos no lado externo do quiosque, como churrasquinhos,
queijos, salgados e congêneres;

II - deixar de apresentar-se asseado ou adequadamente vestido o permissionário ou o
empregado;

III - deixar de manter em condições de higiene e funcionamento as instalações do
quiosque;

IV - interromper o atendimento ao público por período superior a 30 (trinta) dias
consecutivos, sem justo motivo ou autorização do órgão competente, caracterizando
desistência da exploração;

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º
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V - expor ou vender mercadoria não autorizada;

VI - uso de qualquer equipamento na área do deck que não seja cadeiras de madeira,
mesas e guarda-sóis padronizados para atendimento exclusivo de clientes;

VII - impedir a exposição de publicação, cartazes, avisos e fotografias de interesse público,
quando autorizado previamente pelo Executivo;

VIII - dificultar a ação da fiscalização;

IX - veicular propaganda política, ideológica, eleitoral ou ainda, de natureza comercial no
quiosque, inclusive no mobiliário;

X - sublocar ou arrendar o quiosque, total ou parcialmente;

XI - alterar as características internas ou externas do quiosque, salvo quando autorizada
pelo Poder Público;

XII - impedir ou dificultar o trânsito no logradouro público com a instalação de mesas,
cadeiras e equipamentos de quaisquer natureza;

XIII - a guarda de mercadorias e demais equipamentos na faixa de areia ou na parte interna
dos sanitários;

XIV - a execução de música ao vivo e ao ar livre.

XV - Equipamentos sonoros de qualquer natureza que causem perturbação do sossego
público;

XVI - Captação ou abordagem de clientes na área externa do quiosque;

XVII - Reserva de espaço na faixa de areia, com equipamentos de qualquer natureza;

XVIII - Descarte dos resíduos produzidos pelo quiosque fora do horário regular da coleta de
lixo;

Capítulo IV
DAS OBRIGAÇÕES

 São obrigações dos permissionários, sem prejuízo de outras estabelecidas na
legislação municipal ou no Termo de Permissão de Uso:

I - manter em boas condições de uso e funcionamento as instalações elétricas, hidráulicas
e as estruturas internas e externas dos quiosques, responsabilizando-se pelo pagamento
das contas de água e esgoto e de energia elétrica;

Art. 8º
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II - recolher, ao término diário da atividade, todo o lixo produzido, que será acondicionado
em sacos plásticos descartáveis e retirado do local;

III - uso de uniformes padronizados em cores claras, pelos empregados, que deverão ser
mantidos em perfeitas condições de asseio e conservação;

IV - exibir, quando solicitado pela fiscalização, o documento fiscal de origem dos produtos
comercializados;

V - utilizar gelo apropriado e bebidas de procedência identificável;

VI - evitar a poluição visual na área interna do quiosque, com excesso de publicidade,
mostruários, produtos, entre outros;

VII - executar as obras de reforma do quiosque segundo o estabelecido e as plantas,
projetos e memoriais fornecidos pelo Executivo;

VIII - findo o prazo de permissão, devolver o quiosque em perfeitas condições de uso e
funcionamento;

IX - participar dos cursos gratuitos oferecidos pelo Município ligados ao setor de bar,
restaurante, lanchonete, manipulação de alimentos e turismo receptivo;

X - respeitar os níveis máximos de som ou ruídos permitidos pela legislação;

Parágrafo único. As obrigações previstas no inciso I serão certificadas anualmente pela
Prefeitura, através dos setores de fiscalização, importando a violação a qualquer uma
delas, descumprida a advertência para sanar a irregularidade no prazo de até 6 (seis)
meses, na aplicação da pena de cassação da licença.

Capítulo V
DA PUBLICIDADE NOS QUIOSQUES

 Os quiosques poderão ter letreiro luminoso de identificação, conforme preconizado
no inciso II, do artigo 102, da Lei Complementar nº  44, de 24 de dezembro de 1998.

Parágrafo único. A colocação dos letreiros obedecerão o preconizado nos artigos 106 e
109, da Lei Complementar nº  44, de 24 de dezembro de 1998.

 Os letreiros terão dimensão máxima de 2 (dois) metros de largura e 60 (sessenta)
centímetros de altura.

Parágrafo único. Os letreiros deverão ser identificados com o código alfa numérico da
unidade, a letra "Q" seguida do numeral do quiosque.

Art. 9º

Art. 10

Art. 11
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 Os guarda-sóis usados pelos quiosques deverão ser padronizados.

I - Os guarda-sóis deverão ser identificados, com o código alfa numérico da unidade.

II - as cadeiras que forem fornecidas na faixa de areia, deverão ser padronizadas,
dobráveis com a identificação do quiosque.

Capítulo VI
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES

 É de responsabilidade da Prefeitura cumprir e fazer cumprir as disposições deste
Decreto.

 Toda pessoa física ou jurídica sujeita as prescrições deste Decreto, fica obrigada a
facilitar, por todos os meios, a fiscalização municipal no desempenho de suas funções
legais.

Parágrafo único. Quem embaraçar a autoridade municipal incumbida da fiscalização será
punido com multa, sem prejuízo do procedimento criminal que couber no caso.

 Constitui infração toda ação ou omissão por parte da Pessoa Física ou Jurídica,
sobre as disposições do presente Decreto e demais atos administrativos de caráter
normativo que vierem a ser editados, punidos da seguinte forma:

I - Auto de ciência;

II - Auto de Intimação;

III - Multas previstas nos artigos 287 e 288 da Lei Complementar nº  44, de 24 de dezembro
de 1.998;

IV - Apreensão de equipamentos quaisquer em desacordo com a legislação municipal;

V - Interdição ou embargo, conforme preconizado no artigo 295, da Lei Complementar nº
 44, de 24 de dezembro de 1998;

VI - Cassação da licença;

 Após a primeira intimação, na reincidência da prática de conduta irregular, será
aplicada a pena de multa estabelecida no inciso III deste artigo.

§ 1º Em caso de nova reincidência da prática as multas serão aplicadas em dobro.

§ 2º Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo deste
Decreto, pela mesma pessoa física ou jurídica, dentro do prazo de 2 (dois) anos, a contar
da data da primeira infração.

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15
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§ 3º Após três reincidências, dentro do prazo estipulado no parágrafo anterior, será iniciado
procedimento administrativo, salvaguardado o direito de ampla defesa, para cassação da
licença de funcionamento.

Capítulo VI
DAS TRANSFERÊNCIAS

 A permissão de uso de área pública por equipamento urbano do tipo quiosque não
poderá ser cedida ou transferida, no todo ou em parte, a terceiros, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 2º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 13.311/2016.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 As operações de carga e descarga de mercadorias e equipamentos para o
comércio nos quiosques situados na orla marítima, serão permitidas, no período diurno,
desde que não interrompam ou causem transtornos ao fluxo de trânsito.

 Cada quiosque funcionará, com conjuntos de mesas e cadeiras, sendo sua
utilização restrita e obrigatoriamente na área estipulada no parágrafo único do artigo 1º
deste Decreto.

§ 1º A pedido do cliente, cada quiosque poderá montar até 30 (trinta) conjuntos de praia,
contendo 01 (um) guarda-sol, com até 3,00 (três) metros de diâmetro com 02 (dois) bancos
plásticos (banquetas), com no máximo 0,50 metros de altura e 0,40 metros de largura e 04
(quatro) cadeiras de praia dobráveis, estrutura em alumínio, os quais deverão ser
desmontados imediatamente após o uso, sob pena de apreensão do equipamento.

§ 2º Os conjuntos de praia, poderão ser montados na faixa de areia, até a distância máxima
de 20 (vinte) metros em linha reta do quiosque em direção ao mar.

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Revogam-se as disposições em contrário, em especial os decretos 4802/92
e 7630/05.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 15 de dezembro de 2017.

___________________________________
PREFEITO

"SEGOV"/eso

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20
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Registrado no
LIVRO COMPETENTE
"GAB", EM 15.12.2017.

Éder Simões de Oliveira
Pront. nº 18.825, que o digitei e assino
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