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DECRETO MUNICIPAL Nº 5155, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

Regulamenta a utilização dos boxes do Mercado da 
Maria, de acordo com a Lei Municipal nº 1087, de 
27 de julho de 2021, e dá outras providências.  

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal,  

DECRETA: 

Art. 1º  Este Decreto regulamenta a Lei Municipal nº 1087, de 27 de julho de 2021 no âmbito da 
utilização dos boxes do Mercado da Maria, bem como determina as regras para o processo licitatório de 
permissão gratuita e onerosa dos mesmos. 

Art. 2º  As atividades comerciais permitidas estão relacionadas no artigo 5º da Lei Municipal nº 
1087/2021, as quais serão distribuídas entre os boxes, de acordo com o artigo 4º deste Decreto. 

Art. 3º Para os fins deste Decreto, as definições das atividades comerciais permitidas nos boxes são: 

I - Peixaria: Espaço destinado ao comércio de pescados frescos e demais frutos do mar, resfriados ou 
congelados, facultada a manipulação dos produtos (empanados, produtos temperados). 

II - Empório de vinhos, bebidas, petiscos e produtos regionais: espaço destinado ao comércio de 
variedades de produtos de delicatéssen, com foco em produtos para recepções e coquetéis 
acompanhando petiscos e canapés típicos baseados no consumo, qual seja a origem, como vinhos ou 
derivados, queijos, salames, embutidos e congêneres, assim como produtos de hortifrúti e utensílios de 
gastronomia, facultada a degustação “in loco”. 

III - Empório de produtos orgânicos e/ou naturais: espaço destinado ao comércio de produtos orgânicos, 
naturais, ervas, suplementos, grãos, cereais, oleaginosas, farinhas, fitoterápicos, mel e derivados, frutas 
desidratadas, granolas, temperos e congêneres e/ou alimentos específicos para dietas restritivas, como 
zero lactose, zero açúcar, zero glúten ou veganos e congêneres, assim como produtos de hortifrúti e 
utensílios de gastronomia, facultada a degustação “in loco”. 

IV - Empório de laticínios, frios, temperos e derivados: espaço destinado ao comércio varejista de 
produtos de leite e derivados tais como manteiga, creme de leite, iogurtes e coalhadas ainda frios, 
conservas e embutidos e congêneres, bem como todo tempero e quaisquer especiarias e congêneres, 
assim como produtos de hortifrúti e utensílios de gastronomia, facultada a degustação “in loco”. 

V - Empório de mel, doces, geleias, compotas e conservas: espaço destinado ao comércio de produtos 
agrícolas, campeiros, caseiros ou industrializados, como mel natural, própolis, geleias real, compotas, 
conservas, insumos refinados e associados à extração, preparações em pó, adoçantes naturais ou 
artificiais, alimentos dietéticos e congêneres, assim como produtos de hortifrúti e utensílios de 
gastronomia, facultada à degustação “in loco”. 

VI - Hortifrutigranjeiros: espaço destinado para o comércio de todos os produtos derivados de hortas, 
pomares e granjas, tais como verduras, legumes, frutas, cereais, hortaliças e congêneres, e outros frutos 
derivados da criação animal, tais como queijos, ovos, mel e congêneres, excluído as especiarias não 
produzidas no município de Itapoá, facultada a degustação “in loco”. 

VII - Açougue: espaço destinado para o comércio de carnes de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, aves e 
similares, resfriadas ou congeladas, miúdos frescos destas carnes e aves; facultada a manipulação de 
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produtos cárneos e de aves (linguiças, frescais, empanados, carnes temperadas), vedada a degustação 
“in loco”. 

VIII - Restaurante de Gastronomia tradicional: espaço destinado ao comércio de alimentos preparados e 
servidos na hora, bem como bebidas, podendo incluir bebidas alcoólicas, com foco na culinária típica 
local, valorizando as características da região onde o insumo é encontrado em abundância e 
corresponde aos hábitos alimentares da população local. 

IX - Bar/Lanchonete e/ou restaurante:  

a) Bar/lanchonete: espaço destinado ao comércio de lanches e porções para consumo local, como 
hambúrgueres, sanduíches quentes e frios, sanduíches naturais, pizzas, tapiocas, entre outros, petiscos, 
salgados fritos e assados e congêneres, assim como bebidas diversas. 

b) Restaurante: espaço destinado ao comércio de alimentos preparados e servidos na hora, com ou sem 
bebidas alcoólicas ao público em geral, podendo ter foco na gastronomia típica de outra região do país 
ou do mundo. 

X - Cafeteria e/ou confeitaria: venda de café torrado, em grãos ou moído, de café expresso, seus 
derivados, combinações e afins, incluindo bebidas com cafés preparados com uso de bebidas alcoólicas, 
chás, refrigerantes ou água, pão de queijo, outros assados salgados e doces e confeitos em geral para 
consumo local, incluindo produtos de origem orgânica, sem lactose ou de outro derivado animal e sem 
glúten. 

XI - Quiosque de sucos tropicais e alimentos saudáveis e/ou sorvetes e crepes: 

a) Quiosque de sucos tropicais: espaço destinado ao comércio de sucos e bebidas naturais prontos para 
o consumo, derivados principalmente de frutas tropicais, produzidos a partir de néctares em polpa, in 
natura, frutas minimamente processadas, desidratadas e essências de frutas, sanduíches naturais, 
alimentos saudáveis e congêneres, para consumo no local. 

b) Sorveteria e crepes: espaço destinado para o comércio de sorvetes e picolés artesanais ou 
industrializados, podendo ser à base de leite ou água, saladas de frutas, churros, crepes, salgados fritos 
ou assados, pipocas e bebidas, para consumo no local, vedada comercialização de bebidas alcoólicas. 

XII - Artesanato: espaço destinado ao comércio de produtos de decoração, presentes, souvenirs e 
utilidades domésticas provenientes do artesanato, fabricado por artesãos cadastrados que representem 
e valorizem a cultura local. 

XIII - Floricultura e/ou souvenirs: 

a) Floricultura: espaço destinado ao comércio de plantas ornamentais, arranjos de flores, em buquês ou 
vasos, flores individuais, sementes de plantas ornamentais, artefatos para jardim, ferramentas para 
jardinagem, entre outros produtos congêneres. 

b) Souvenirs: espaço destinado ao comércio de produtos que representem lembranças e tradições 
culturais relacionadas a Itapoá, podendo variar modo de produção artesanal ou industrial, assim como 
quanto ao material dos produtos, podendo comercializar também utensílios de gastronomia. 

Art. 4º A utilização dos boxes se dará da seguinte forma: 

I - Box 1: peixaria; 

II - Box 2: peixaria; 
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III - Box 3: peixaria; 

IV - Box 4: peixaria; 

V - Box 5: empório de vinhos, bebidas, petiscos e produtos regionais; 

VI - Box 6: empório de produtos orgânicos e/ou naturais; 

VII - Box 7: empório de mel, doces, geleias, compotas e conservas; 

VIII - Box 8: empório de laticínios, frios, temperos e derivados; 

IX - Box 9: hortifrutigranjeiros; 

X - Box 10: hortifrutigranjeiros; 

XI - Box 11: açougue; 

XII - Box 12: restaurante de gastronomia tradicional; 

XIII - Box 13: bar/lanchonete e/ou restaurante; 

XIV - Box 14: cafeteria e/ou confeitaria; 

XV - Box 15: quiosque de sucos tropicais e alimentos saudáveis e/ou sorvetes e crepes; 

XVI - Box 16: bar/lanchonete e/ou restaurante; 

XVII - Box 17: artesanato; 

XVIII - Box 18: artesanato; 

XIX - Box 19: floricultura e/ou souvenirs; 

XX - Box 20: floricultura e/ou souvenirs; 

XXI - Box 21: peixaria; 

XXII - Box 22: peixaria; 

XXIII - Box 23: peixaria; 

XXIV - Box 24: peixaria; 

XXV - Box 25: peixaria; 

XXVI - Box 26: peixaria; 

XXVII - Box 27: peixaria; 

XXVIII - Box 28: peixaria; 

XXIX - Box 29: peixaria; 

XXX - Box 30: peixaria; 

XXXI - Box 31: peixaria; 

XXXII - Box 32: peixaria; 

XXXIII - Box 33: peixaria; 

XXXIV - Box 34: peixaria; 

XXXV - Box 35: peixaria; 
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XXXVI - Box 36: peixaria; 

XXXVII - Box 37: peixaria. 

Parágrafo único. Os boxes de números 5 a 8 poderão oferecer todos os produtos das categorias de 
empório descritas nos incisos II a V do artigo 3º, porém, devendo manter, no mínimo, os produtos 
referentes ao seu nicho de atuação, determinados nos incisos V a VIII do presente artigo. 

Art. 5º Os boxes destinados à atividade de peixaria, hortifrutigranjeiro e artesanato serão concedidos a 
título de permissão gratuita, conforme a Lei Municipal nº 1087/2021. 

§1º Os boxes da área externa, de números 21 a 37, serão destinados preferencialmente à realocação 
dos vendedores e comerciantes do atual mercado do peixe, conforme parágrafo 2º, do artigo 16 da Lei 
Municipal nº 1087/2021, sendo distribuídos entre os boxes por sorteio, podendo os mesmos 
cadastrarem-se como pessoa física ou MEI, desde que estejam com suas obrigações profissionais em 
dia, e comprovem através de declaração emitida pela Secretaria competente estarem exercendo as 
atividades de vendedores no mercado, e cumpram os requisitos do processo licitatório. 

I - No caso de haver mais credenciados habilitados do que boxes disponíveis para os boxes dos quais 
trata este parágrafo, o critério para escolha será sorteio. 

II - Os boxes dos quais trata este parágrafo que eventualmente não forem ocupados, deverão ser 
redistribuídos aos pescadores artesanais desta municipalidade, que estejam em dia com suas obrigações 
profissionais, conforme parágrafo 4º da Lei Municipal nº 1087/2021, tendo como critério para escolha o 
sorteio. 

III - Os boxes dos quais trata este parágrafo que eventualmente não forem ocupados mesmo após a 
redistribuição de que trata o inciso II do presente parágrafo, serão concedidos a título de permissão 
onerosa, desde que para a mesma finalidade, respeitando o devido processo licitatório. 

§2º Os boxes internos destinados às atividades de peixaria, artesanato e hortifrutigranjeiros de números 
1, 2, 3, 4, 9, 10, 17 e 18 serão concedidos a título de permissão gratuita às associações que representem 
as categorias, ou consórcio entre associações, que se credenciarem no processo licitatório e forem 
habilitadas, conforme a Lei de Licitações vigente, sendo distribuídas entre os boxes por sorteio, de 
acordo com a finalidade dos boxes determinada no artigo 4º do presente decreto. 

I - No caso de haver mais credenciados habilitados do que boxes disponíveis, o critério para escolha será 
sorteio. 

II - No caso de os boxes dos quais trata este parágrafo não serem ocupados, a Coordenação do Mercado 
poderá conceder os mesmos a título de permissão onerosa, mesmo que para outras finalidades, desde 
que contempladas nas atividades permitidas no artigo 5º da Lei Municipal nº 1087/2021, respeitando o 
devido processo licitatório. 

Art. 6º Os boxes internos destinados às demais atividades, de números 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19 e 20 serão concedidos a título de permissão onerosa, respeitando o devido processo licitatório, 
sendo vencedor o licitante que enviar oferecer o maior lance. 

§1º O valor mínimo dos lances será igual ao valor correspondente a 60 meses de aluguel mensal, de 
acordo com avaliação mercadológica em anexo.  
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§2º Os boxes que eventualmente não forem preenchidos poderão ser destinados à outra finalidade pela 
Coordenação do Mercado, desde que respeitadas às atividades permitidas no artigo 5º da Lei Municipal 
nº 1087 de 2021, respeitando o devido processo licitatório. 

Art. 7º As permissões onerosas e gratuitas serão limitadas a 1 (uma) por CNPJ ou CPF. 

Parágrafo único. Será possível a formulação de proposta para mais de um box, porém ocorrerá a sua 
automática exclusão da disputa pelos demais boxes, por meio da desclassificação da (s) proposta (s) 
apresentada (s), a partir do momento em que o interessado se tornar o vencedor de um box. 

Art. 8º Fica permitida realização de consórcio para participação na licitação, em suas categorias gratuitas 
e onerosas. 

Art. 9º O pagamento do valor correspondente à outorga da permissão deverá ser percebido antes da 
assinatura do termo de permissão, pago através de guia de recolhimento emitido pelo Órgão Tributário 
Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

Art. 10. Os permissionários gratuitos e onerosos terão prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura do 
termo de permissão para a contratação dos equipamentos necessários para seu funcionamento, 
devendo estar com os boxes prontos em até 3 dias antes da inauguração do Mercado. 

§1º Os boxes deverão ser equipados com equipamentos e mobiliário novos e de acordo com a 
identidade visual do Mercado, definida no regimento interno a ser publicado. 

§2º O permissionário que descumprir as determinações deste artigo estará sujeito às sanções 
estipuladas no artigo 41 da Lei Municipal nº 1087/2021. 

Art. 11. Todos os permissionários deverão participar de cursos e treinamentos anualmente, os quais 
serão determinados pela Coordenação do Mercado, com a finalidade de manter a qualificação contínua 
nas áreas de atendimento, recepção, atendimento turístico, gestão, manipulação de alimentos, normas 
sanitárias, de acordo com a área de atuação de cada box. 

Art. 12. Todos os permissionários deverão cumprir com o Regimento Interno do Mercado, sujeitando-se 
às sanções estipuladas no artigo 41 da Lei Municipal nº 1087/2021 em caso de descumprimento. 

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Itapoá, 17 de agosto de 2021. 
 
 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito de Itapoá 

 
 

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO 

Chefe de Gabinete 

 
 

SÉRGIO RODRIGO GRASSI 
Secretário de Desenvolvimento Social e Econômico  

 

 


