
ANEXO IV

EDITAL SMDU Nº 01/2018
TERMO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO 

Termo de  Outorga  de  Permissão  de  Uso de  Espaço Público  para  exposição  e
comercialização  de  produtos  na  Feira  de  Artes,  Artesanato,  Comidas,  Flores
Naturais  e  Produtos  de  Variedades  do  Eldorado  no Município  de  Contagem -
Minas Gerais.

O Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
representado por seu titular [nome do representante da SMDU], na qualidade de PERMITENTE,
outorga a [nome do feirante],  [nacionalidade], [estado civil],  [profissão], [identidade nº], [CPF],
residente e domiciliado(a) [endereço], doravante denominado(a) PERMISSIONÁRIO(a), a presente
PERMISSÃO  DE  USO,  em  caráter  pessoal  e  a  título  precário,  de  espaço  público  para
exposição  e  comercialização  de  produtos,  observadas  as  normas  e  condições  a  seguir
estipuladas. 

Cláusula Primeira – Do Procedimento 
O presente  Termo obedece  às  normas  e  condições  do  Edital  SMDU nº  01/2018,  devidamente
homologado em [data], conforme publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC. 

Cláusula Segunda – Do Objeto e destinação 
O presente Termo tem por objeto a permissão de uso de espaço público correspondente à barraca
[n°], [setor], na feira do Eldorado, para a exploração da atividade [descrever a atividade], conforme
os documentos apresentados pelo permissionário, integrantes do processo respectivo que passam a
integrar o presente Termo. 

Cláusula Terceira – Do Valor 
3.1  O permissionário responsabiliza-se integralmente pela  aquisição de barraca/tenda,  conforme
padronização  determinada  pelo  Município  de  Contagem,  pela  aquisição  dos  utensílios  e
equipamentos, e por quaisquer outros encargos que futuramente sejam instituídos, pelos que forem
necessários ao bom funcionamento das atividades ali exercidas, bem como pelo rateio proporcional
à área que ocupa para pagamento dos serviços realizados nas áreas comuns das feiras.
3.2 O feirante pagará ao Município de Contagem o valor do rateio, que é proporcional à área que
ocupa, para que sejam quitados os serviços realizados nas áreas comuns da feira, até o dia 10 de
cada mês.
3.3 A Taxa de Fiscalização e de Licença para Ocupação do Solo – TFLOS – para uso do espaço
público será recolhida perante a Receita Municipal e vigorará durante o período de validade da
licença a ser concedida.
3.4 - O pagamento do rateio após o vencimento sujeita o permissionário à incidência de: 
I - correção monetária; 
II  -  multa  moratória  sobre  o  valor  do  rateio  corrigido,  no  percentual  de  2% (dois  por  cento),
contados da data do seu vencimento; 
III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o valor corrigido. 
3.4  O  atraso  de  pagamento  superior  a  três  meses  poderá  acarretar  a  rescisão  deste  termo  de
permissão  de  uso  e  da  cassação  do  Documento  Municipal  de  Licença  (DML),  devendo  o
PERMISSIONÁRIO desocupar o local imediatamente após o recebimento da notificação, podendo
o débito ser levado à inscrição em dívida ativa e cobrado judicialmente.

Cláusula Quarta – Do prazo de vigência 
4.1.  A vigência da presente permissão de uso é de cinco anos,  contados da emissão do DML,
prorrogável por igual período, a critério discricionário do Poder Executivo. 



4.2. Somente poderá ser prorrogada a vigência se o PERMISSIONÁRIO estiver adimplente.

Cláusula Quinta – Condições Especiais da Permissão 
5.1.  O direito  de participação na feira  é  conferido  exclusivamente para  a  atividade  descrita  na
Cláusula Segunda e  é  estritamente vinculado ao  cumprimento  de  todas  as  normas  e  condições
contidas na legislação respectiva, bem como no Edital do processo seletivo e neste Termo. 
5.2. A barraca/tenda deverá obedecer ao padrão estabelecido pela Prefeitura de Contagem, conforme
Edital  de  licitação,  sendo  obrigação  do  PERMISSIONÁRIO  zelar  pela  sua  segurança  e
apresentação. 
5.3.  A presente  permissão  rege-se  pelas  normas  e  condições  fixadas  no  Edital  e  neste  Termo,
submetendo-se, ainda, às normas do Código de Posturas Municipal, seus regulamentos, ao Decreto
n° 322/2017 e demais atos normativos editados pelo Município de Contagem.

Cláusula Sexta - Das obrigações e proibições do(a) Permissionário(a) 
6.1 São obrigações do PERMISSIONÁRIO:
I - adotar o modelo de equipamento definido pelo Executivo;
II - afixar cartazes e avisos de interesse público determinados pelo Executivo;
III  -  apresentar  seus  produtos  e  trabalhos  em  barracas  padronizadas  aprovadas  pelo  órgão
competente;
IV -  colaborar  com  a  fiscalização  no  que  for  necessário,  prestando  informações  solicitadas  e
apresentando todos os documentos pertinentes à atividade;
V  -  deixar  afixada  na  barraca  a  credencial,  acompanhada  da  respectiva  guia  de  arrecadação
devidamente quitada;
VI - expor e comercializar na feira apenas os materiais e produtos para os quais esteja licenciado;
VII - expor somente produtos que atendam ao disposto no art. 2º do Decreto nº 322/2017;
VIII - justificar as faltas que excedam mais de um dia/feira ao mês;
IX - manter a balança aferida e nivelada, quando for o caso;
XI - manter a limpeza da área comum da feira, respeitando o meio ambiente, principalmente no
descarte de resíduos, tais como óleo usado em frituras e gorduras;
XII - manter os equipamentos em bom estado de higiene e conservação;
XIII - manter plaquetas contendo nome, preço e classificação do produto;
XIX - manter relacionamento cordial com outros expositores e com a Administração da Feira;
XX - manter asseio pessoal;
XXI  -  não  expor  produtos  industrializados,  à  exceção  de  bebidas  industrializadas,  tais  como
cervejas e refrigerantes;
XXII  -  não  utilizar  letreiros,  cartazes,  faixas  ou  outros  processos  que  venham causar  poluição
sonora ou visual;
XXIII - respeitar a criação dos demais expositores, não expondo imitações ou cópias de trabalho ou
produto já apresentado por outro expositor;
XXIV - respeitar e cumprir o horário de funcionamento da feira;
XXV - respeitar o Decreto de limpeza pública e demais normas expedidas pelo órgão competente
do Executivo;
XXVI  -  respeitar  o  disposto  neste  Decreto,  no  Regimento  Interno  da  respectiva  feira  e  as
determinações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e da Administração Regional;
XXVII - respeitar o local demarcado para a instalação de sua banca;
XXVIII  -  responder  à  chamada,  exceto  nos  casos  de  substituição  autorizados  pelo  Decreto  nº
322/2017, quando a chamada será respondida pelo preposto;
XXIX - tratar com urbanidade o público em geral e os clientes. 
6.2. É proibido ao PERMISSIONÁRIO: 
I – faltar, injustificadamente, por mais de 01 (um) dia de feira no mês ou mais de 08 (oito) dias de
feira por ano;
II - apregoar mercadoria em voz alta;



III - vender produtos diferentes dos constantes na credencial;
IV  -  fazer  uso  dos  passeios,  da  arborização  pública,  do  mobiliário  urbano,  das  fachadas  ou
quaisquer  outras  áreas  das  edificações  lindeiras  para  exposições,  depósito  ou  estocagem  de
mercadorias,  vasilhames  ou  apetrechos,  exceto  nos  casos  autorizados  pelo  órgão  municipal
competente;
V - ocupar espaço maior do que lhe foi licenciado;
VI - explorar a licença para participação em feiras exclusivamente por meio de preposto;
VII - lançar, na área da feira ou em seus arredores, detritos, gorduras e águas servidas ou lixo de
qualquer natureza;
VIII  -  vender,  alugar  ou  ceder  a  qualquer  título,  total  ou  parcialmente,  permanente  ou
temporariamente, seu direito de participação na feira;
IX  -  utilizar  engenhos  de  publicidade  (letreiro,  cartazes,  faixas  e  dentre  outros)  no  local  de
realização da feira;
X - fazer propaganda de caráter político-partidário ou religioso durante a realização da feira, no
local onde ela funcione, bem como utilizar a barraca como espaço para uso de bandeiras, símbolos
ou mensagens;
XI - comercializar animais vivos, exceto peixes ornamentais;
XII - consumir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes e/ou trabalhar alcoolizados ou sob
efeito de tóxicos ou narcóticos, bem como permanecer sem camisa durante a realização da feira;
XIII - comercializar bebidas alcoólicas, refrigerantes, água mineral ou qualquer líquido em garrafas
e copos de vidros;
XIV - utilizar mesas e cadeiras além do permitido no Regimento Interno de feiras, sob pena de
apreensão do excedente e das penalidades cabíveis;
XV - extrapolar o horário estabelecido no art. 3º do Decreto nº 322/2017;
XVI - alugar barracas ou ceder direitos às outras pessoas;
XVII  -  utilizar  de  "expositor-atravessador",  ou  seja,  aquele  que  fornece  produtos  de  qualquer
natureza  para  revenda  em  outra  barraca  ou  que  revende  produtos  adquiridos  de  terceiros,
expositores ou não. 

Cláusula Sétima – Da Alteração da Permissão 
7.1  –  O  PERMITENTE  poderá,  justificadamente  e  por  conveniência  administrativa,  alterar,
unilateralmente,  o  layout,  o  local  e  o  horário  de  funcionamento  das  Feiras,  comunicando  ao
PERMISSIONÁRIO, com antecedência razoável, para que não haja prejuízo ao exercício de suas
atividades.

Cláusula Oitava – Da Rescisão da Permissão 
8.1 –  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do presente Termo, bem como nas hipóteses
previstas no Edital e na legislação aplicável, a presente permissão poderá ser rescindida por ato
unilateral  da Administração, reduzido a termo no respectivo processo,  sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, assegurado ao PERMISSIONÁRIO o direito ao contraditório e ampla defesa.

Cláusula Nona – Das Sanções Administrativas 
9.1 Os expositores estão sujeitos às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - suspensão por 30 (trinta) dias do licenciamento e respectiva credencial;
III - cancelamento do licenciamento e respectiva credencial;
IV - apreensão de mercadorias.
9.2 As penalidades serão aplicadas pelos fiscais dos órgãos do Poder Executivo Municipal no dia da
exposição, devendo o expositor ser notificado por escrito.
9.3 Havendo recusa do expositor em assinar a notificação, o fiscal deverá lavrar o auto na presença
de duas testemunhas, colhendo as respectivas assinaturas e identificações.
9.4 Os expositores  da feira  estão sujeitos,  ainda,  além das  proibições  elencadas  no Decreto  nº



322/2017, às legislações de posturas urbanas, sanitárias e ambiental vigentes e às penalidades nelas
previstas.
9.5. A aplicação das penalidades será feita de acordo com o disposto na Lei nº 8.666/93, no Decreto
nº 322/2017 e nas demais legislações pertinentes.

Cláusula Décima - Da gestão da Permissão e Licenciamento 
10.1.  O Município de Contagem, independentemente de outras atribuições relativas à Vigilância
Sanitária, Limpeza Urbana e Meio Ambiente, exercerá a fiscalização e gestão da permissão de uso
do espaço público,  zelando pelo cumprimento das normas do Edital  do processo público,  deste
Termo, da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 322/17, além de outras normas aplicáveis.

Cláusula Décima Primeira – Da Publicação e Registro. 
11.1 O extrato do presente termo de outorga será publicado no Diário Oficial do Município, como
condição  de  validade  e  eficácia  desta  permissão  e  correrá  por  conta  e  ônus  do  Município  de
Contagem.

Cláusula Décima Segunda - Do Foro 
12.1  Para dirimir  quaisquer dúvidas  oriundas do presente instrumento,  é competente o Foro da
Comarca da Cidade de Contagem.
 

Contagem,____ de ___________de 2018. 
(Assinaturas) 


