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DECRETO Nº 38/2014

Regulamento para uso e ocupação dos quiosques da 

Praça 28 de Setembro, da cidade de Visconde do Rio 

Branco – MG, conforme Lei N° 1.181/2013.

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, no uso de 

suas atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos 73, 98 e 99 e Lei N° 

1.181 de 20 de dezembro de 2013.

Decreta:

Art. 1º - O uso e o funcionamento dos quiosques situados na Praça 28 de 

Setembro, neste Município serão regidos pelo seguinte regulamento.

Capítulo I

Dos quiosques

Art. 2º - Para efeitos deste Decreto, quiosque é o imóvel de propriedade do 

Município, situado na Praça 28 de Setembro, padronizado segundo normas da 

Administração Pública, destinado preponderantemente à comercialização de gêneros 

alimentícios e bebidas.

Parágrafo Único: Compõe os quiosques, como extensão:

I – o espaço físico ao seu redor, especialmente projetado para a colocação 

de mesas, cadeiras e guarda sóis, padronizados nas cores vermelhas ou brancas e 

demais acessórios pertinentes;

II – a estrutura empregada na sustentação e veiculação do nome da empresa, 

localizada na cobertura do quiosque conforme indicação no projeto.
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Capítulo II

Da reforma dos quiosques

Art. 3º - Em havendo necessidade de reforma dos quiosques, os interessados 

deverão obedecer fielmente ao projeto original, cronogramas estabelecidos e 

memoriais descritivos fornecidos pelo Executivo.

Art. 4º - Os quiosques serão reformados por conta e risco exclusivo do 

interessado, o qual não terá direito ao reembolso ou qualquer indenização do 

Município, salvo o direito de uso nos termos do Capítulo III.

§ 1° - As reformas executadas no quiosque ficarão a ele incorporadas, 

passando a integrar o patrimônio do Município.

§ 2° - Para reforma, os interessados deverão protocolar na Prefeitura um 

pedido de liberação e somente realizá-la após liberação do Alvará, sob pena de 

multa ou perda da concessão.

Capítulo III

Do uso dos quiosques

Art. 5º - O uso dos quiosques pelo interessado depende de licença de 

funcionamento a ser outorgada pelo Município e pela vigilância sanitária.

Art. 6º - Ocorrendo o falecimento do concessionário, o que deverá ser 

comprovado por documento hábil no prazo de 60 (sessenta) dias contados do evento, 

seus herdeiros legítimos poderão prosseguir na exploração do quiosque.

Parágrafo Único: Em não havendo herdeiros ou decorrido o prazo assinalado no 

“caput”, o quiosque será lacrado e o ponto será automaticamente colocado em 

licitação.
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Capítulo IV

Dos direitos

Art. 7º - São direitos dos concessionários, sem prejuízo de outros 

assegurados por este regulamento, na legislação municipal, no edital de licitação 

ou no contrato:

I – o uso do quiosque e a extensão da cobertura sobre o espaço reservado às 

mesas, e cadeiras concedidas pela prefeitura e o espaço permitido para colocação 

de mesas pelo concessionário obedecendo à regulamentação do Executivo.

Parágrafo Único: Em hipótese alguma o concessionário poderá explorar a 

publicidade no quiosque, assim como a utilização remunerada dos sanitários e 

chuveiros.

Capítulo V

Das proibições

Art. 8º - Constituem proibições aos concessionários, sem prejuízo de outras 

estabelecidas por este regulamento, na legislação municipal, no edital de 

licitação ou no contrato:

I – o fabrico ou cocção de alimentos no lado externo do quiosque, como 

churrasquinhos, queijos, salgados e congêneres;

II – o concessionário ou o empregado deixar de apresentar-se asseado ou 

adequadamente vestido; 

III – deixar de manter em condições de higiene e funcionamento as 

instalações do quiosque e dos banheiros;

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.

V – expor ou vender mercadoria não autorizada;

VI – tratar o público com descortesia;

VII – impedir a exposição de publicação, cartazes, avisos e fotografias de 

interesse público, quando autorizados 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;
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X – alterar as características internas ou externas do quiosque, salvo 

quando autorizada pelo Poder Público;

XI – impedir ou dificultar o trânsito no logradouro público;

XII - a guarda de mercadorias e demais equipamentos fora do quiosque ou na 

parte interna dos sanitários salvo com autorização do Município.

XIII – a execução de música ao ar livre, salvo com a prévia autorização do 

Município. 

XIV – Colocação de mesas em áreas proibidas

Capítulo VI

Das obrigações

Art. 9°. São obrigações dos concessionários, sem prejuízo de outras 
estabelecidas neste regulamento, na legislação municipal, no edital de licitação 
ou no contrato:

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;

II – recolher, ao término diário da atividade, todo o lixo produzido, que será 
acondicionado em sacos plásticos descartáveis e retirados do local; 

III – venda de produtos apenas nos limites do quiosque;

IV – funcionamento diário de acordo com alvará expedido pelo Município;
V – exibir, quando solicitado pela fiscalização, o documento fiscal de origem dos 
produtos comercializados;

VI – utilizar gelo apropriado e bebidas de procedência identificável;

VII – proibida a poluição visual no quiosque, como o excesso de publicidade, 
mostruários, produtos, entre outros;

VIII – executar as obras de reforma do quiosque segundo o cronograma estabelecido 
e as plantas, projetos e memoriais fornecidos pelo Executivo;

IX – findo o prazo de concessão, devolver o quiosque em perfeitas condições de 
uso e funcionamento;

XI – respeitar os níveis máximos de som ou ruídos permitidos pela legislação 
municipal, estadual ou federal;

XII – efetuar as ligações elétricas e telefônicas junto aos quiosques, de acordo 
com o projeto;
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Parágrafo Único: As obrigações previstas no inciso I serão certificadas 
anualmente pelo Executivo, 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 VII

Da Fiscalização e das Penalidades

Art. 10. Compete ao Executivo indicar o órgão que fiscalizará o cumprimento 
das normas desta Lei Complementar e da legislação afim, bem como a aplicação das 
penalidades nelas previstas.

§ 1º. O concessionário responde subsidiariamente por infrações cometidas por seu 
empregado.

§ 2º. O concessionário que tiver sua licença cassada pelos motivos previstos 
nesta Lei Complementar deverá retirar seus equipamentos do local no prazo de 30 
(trinta) dias.

Art. 11. Aplicada a penalidade precedida de notificação, será assegurado ao 
infrator o direito de defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
ciência.

§ 1º. Das sanções impostas pelo Executivo, caberá pedido de reconsideração, com 
efeito suspensivo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência do
interessado.

§ 2º. Apenas será admitido recurso ao pedido de reconsideração em se tratando da 
aplicação da pena de cassação, que se processará com efeito suspensivo, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência do interessado.

Art. 12. Considera-se cientificado, o concessionário que receber, 
pessoalmente ou através de empregado, a notificação ou auto de infração de que 
trata este regulamento.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Visconde do Rio Branco, 21 de fevereiro de 2014.

Iran Silva Couri

Prefeito de Visconde do Rio Branco


