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Altera a Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 2014, que 
“Dispõe sobre a organização e funcionamento das 
feiras livres noturnas, e dá outras providências”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI:  

Art. 1º  Altera os dispositivos da Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 2014, que passam 
a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 5º  A comercialização nas feiras livres noturnas será exercida em locais 
públicos e em bancas, trailers ou similares com padrões determinados pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas Municipais da Secretaria de Proteção ao Cidadão, conjuntamente 
com a Associação Profissional dos Feirantes de São José dos Campos, respeitadas as 
seguintes dimensões máximas: 

I - lanches em geral, milho verde e seus derivados, churros e outros produtos de 
origem espanhola, caldo de cana e coco verde gelado, pizzas e outros produtos de origem 
italiana, “sushi”, “yakissoba” e outros produtos de origem asiática, espetinho de frutas, 
chocolates em geral e salada de frutas, churrasco, bolos, salgados e pães em geral, açaí, 
“milkshakes” e sorvetes, tapioca e outros produtos de origem nordestina, crepe e outros 
produtos de origem francesa, acarajé e outros produtos de origem afro-brasileira, sucos 
naturais, e café moído e em grãos: 5,00 metros de frente por 3,50 metros de profundidade; 

II - bananas, legumes e verduras, carne bovina e aves, peixes, batata, cebola e alho: 
10,00 metros de frente por 3,50 metros de profundidade; 

III - frutas (exceto banana): 16,00 metros de frente por 3,50 metros de 
profundidade; 

IV - pastéis: 16,00 metros de frente por 3,50 metros de profundidade; 

V - laticínios de origem animal ou vegetal, embutidos, produtos em conserva, 
condimentos e óleos comestíveis, biscoitos, balas e bolachas, ovos, doces caseiros e 
industrializados, coco ralado, cereais, ervas medicinais e raízes, produtos naturais, produtos 
dietéticos e lights em geral, flores naturais, sementes de flores e de verduras, mudas de 
flores e árvores frutíferas e seus complementos, e produtos em conserva de verduras e 
legumes (exceto palmito): 8,00 metros de frente por 3,50 metros de profundidade. 

§ 1º  A administração pública poderá autorizar a comercialização em veículos 
automotores ou trailers adaptados que facilitem a locomoção dos usuários, sem alterar a 
estrutura da feira. 

§ 2º  Os permissionários que comercializam lanches em geral, pizzas e outros 
produtos de origem italiana, pastéis, sushi, yakissoba e outros produtos de origem asiática, 
açaí, milkshakes e sorvetes, tapioca e outros produtos de origem nordestina, acarajé e 
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outros produtos de origem afro-brasileira, deverão obrigatoriamente disponibilizar, no 
mínimo, 4 (quatro) mesas com 16 (dezesseis) cadeiras no espaço público, obedecendo o 
padrão estipulado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais da Secretaria 
de Proteção ao Cidadão, que também poderá permitir a colocação de tendas para uso dos 
consumidores na área de alimentação. 

Art. 8º  A feira livre noturna será organizada, obrigatoriamente, em seções de 
mercadorias, conforme abaixo relacionadas: 

I - seção I: legumes e verduras; 

II - seção II: batata, cebola e alho; 

III - seção III: frutas (exceto banana); 

IV - seção IV: bananas; 

V - seção V: laticínios de origem animal ou vegetal, embutidos, produtos em 
conserva, condimentos e óleos comestíveis; 

VI - seção VI: biscoitos, balas e bolachas; 

VII - seção VII: aves e bovinos abatidos, miúdos e vísceras; 

VIII - seção VIII: pescados, crustáceos e frutos do mar; 

IX - seção IX: ovos; 

X - seção X: doces caseiros e industrializados, e coco ralado; 

XI - seção XI: lanches em geral; 

XII - seção XII: milho verde e seus derivados; 

XIII - seção XIII: churros e outros produtos de origem espanhola; 

XIV - seção XIV: caldo de cana e coco verde gelado; 

XV - seção XV: pizzas e outros produtos de origem italiana; 

XVI - seção XVI: pastéis; 

XVII - seção XVII: “sushi”, “yakissoba” e outros produtos de origem asiática; 

XVIII - seção XVIII: espetinho de frutas, chocolates em geral e salada de frutas; 

XIX - seção XIX: churrasco; 

XX - seção XX: bolos, salgados e pães em geral; 

XXI - seção XXI: açaí, “milkshakes” e sorvetes; 

XXII - seção XXII: tapioca e outros produtos de origem nordestina; 

XXIII - seção XXIII: crepe e outros produtos de origem francesa; 

XXIV - seção XXIV: acarajé e outros produtos de origem afro-brasileira; 

XXV - seção XXV: cereais; 

XXVI - seção XXVI: ervas medicinais e raízes; 

XXVII - seção XXVII: produtos naturais, produtos dietéticos e lights em geral; 

XXVIII - seção XXVIII: flores naturais, sementes de flores e de verduras, mudas de 
flores e árvores frutíferas e seus complementos; 

XXIX - seção XXIX: sucos naturais; 

XXX - seção XXX: produtos em conserva de verduras e legumes (exceto palmito); 
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XXXI - seção XXXI: café moído e em grãos. 

§ 1º  Para os efeitos desta Lei, considera-se seção a unidade ou conjunto de bancas, 
trailers ou similares que comercializam produtos afins. 

§ 2º  A Administração Pública poderá criar novas seções, determinando as 
dimensões das bancas, trailers e similares e sua padronização, conjuntamente com a 
Associação Profissional dos Feirantes de São José dos Campos. 

Art. 9º  As seções deverão obedecer às seguintes padronizações: 

§ 1º  Quanto a estrutura física: 

I - as bancas, bancadas e similares deverão ser confeccionadas em alumínio ou aço 
inoxidável, as mesas de apoio deverão ser de material liso, lavável, impermeável e de fácil 
higienização, e as coberturas, saias e tendas em material impermeável; 

II - os trailers, food truck e similares deverão ter as áreas de trabalho 
confeccionadas em material liso, lavável, impermeável e de fácil higienização, a superfície do 
piso deve ser de alumínio antiderrapante, ter autonomia de água potável e energia elétrica, 
ter depósito de captação dos resíduos líquidos gerados; toldos retráteis e saias 
caracterizadas no padrão de cor estabelecido, com as dimensões mínimas de 0,50 metros de 
largura e seus permissionários obedecerem as demais legislações em vigor. 

§ 2º  Com relação as cores: 

I - seções I, II, III, IV e XXVIII: verde e branco; 

II - seções V, VI, VII, VIII, IX, XXV, XXVI, XXVII e XXX: vermelho e branco; 

III - seções X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXIX e 
XXXI: azul e branco. 

Art. 11.  As permissões para exercício do comércio nas feiras livres noturnas serão 
deferidas a pessoas físicas, legalmente capazes, mediante apresentação no Protocolo do 
Paço Municipal e nos postos regionais dos seguintes documentos: 

I - requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, contendo qualificação e residência 
completa do interessado, especificando o ramo de comércio e a feira livre noturna em que 
pretende se instalar; 

II - documento de identificação onde conste o número do Registro Geral - RG e do 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

III - cópia da carteira ou atestado de saúde do permissionário e empregados; 

IV - uma foto em tamanho 5x7 recente; 

V - atestado de antecedentes criminais no mínimo de três meses; 

VI - comprovante de residência no mínimo de três meses; 

VII - certificado de conclusão de treinamento, curso ou qualificação indicado pela 
Vigilância Sanitária para o comércio de alimentos, realizado nos últimos 12 meses da data do 
pedido. 

§ 1º  O produtor rural deverá apresentar atestado fornecido pela Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento ou Sindicato Rural Patronal para comercialização de gêneros 
alimentícios e atender às normas de higiene e saúde regidas pelos órgãos oficiais, além dos 
documentos previstos nos incisos I a VII deste artigo. 
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§ 2º  A documentação apresentada será avaliada pelo Departamento de Fiscalização 
de Posturas Municipais da Secretaria de Proteção ao Cidadão conjuntamente com a 
Associação Profissional dos Feirantes de São José dos Campos, e uma vez preenchidos os 
requisitos, os selecionados serão integrados a um cadastro organizado por ramo de 
atividade. 

§ 3º  A administração convocará os interessados previamente cadastrados no ramo 
pretendido, ressalvada a seguinte ordem de preferência: 

I - os permissionários das unidades de pastéis, frango, peixe e milho verde e seus 
derivados, considerados fundadores, devido ao requerimento para implantação da feira livre 
noturna à Associação Profissional dos Feirantes de São José dos Campos; 

II - os permissionários já estabelecidos nas feiras livres diurnas. 

§ 4º  É vedado ao permissionário ocupar mais de uma banca, trailer ou similar em 
cada feira livre noturna que participar. 

§ 5º  Os permissionários pagarão antecipadamente, até o dia vinte de cada mês, 
uma taxa de licença no valor de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por metro quadrado 
utilizado para ocupação do solo nas vias e logradouros públicos, para cada feira livre noturna 
que participar. 

§ 6º  O não recolhimento da taxa de licença por três meses consecutivos acarretará 
a cassação da permissão. 

§ 7º  O valor da taxa, previsto nesta Lei, será corrigido anualmente pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - 
INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo. 

Art. 14.  Ficam proibidos a comercialização, o fornecimento gratuito e o consumo de 
bebidas alcoólicas durante todo o período de realização da feira livre noturna, ficando os 
infratores sujeitos à penalidade constante no inciso II do art. 22. 

Art. 16.  O permissionário poderá requerer autorização para não comerciar nas 
feiras livres noturnas no período compreendido entre o dia 21 (vinte e um) de dezembro ao 
dia 5 (cinco) de janeiro do ano subsequente. 

Parágrafo único.  O permissionário interessado em obter a dispensa prevista neste 
artigo deverá fazer a solicitação mediante requerimento no Protocolo do Paço Municipal ou 
nos Postos Regionais, impreterivelmente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas do início do afastamento. 

Art. 21.  As feiras livres noturnas serão diretamente fiscalizadas por servidores 
municipais designados para estas funções, aos quais caberá, como representantes da 
Administração Municipal, cumprir, rigorosamente, as disposições legais. 

Parágrafo único.  É expressamente proibido ao permissionário e a todos os 
membros das bancas, trailers ou similares, promover qualquer tipo de desacato ou 
embaraço, dificultando a ação fiscal, ficando os infratores sujeitos à penalidade constante no 
inciso II do art. 22. 

Art. 26.  A cassação da permissão de comerciar nas feiras livres noturnas, constante 
do inciso IV do art. 22, ocorrerá: 

I - sumariamente no caso de reincidência na prática de agressão física ou verbal, 
conforme parágrafo único do art. 25; 
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II - quando não for sanada a irregularidade apenada com base no inciso III do art. 
22; 

III - quando, durante o ano, o permissionário deixar de comparecer à feira livre 
noturna por dois dias consecutivos ou seis dias alternados, sem justificativa, 
independentemente da emissão de Notificação Preliminar ou Auto de Infração e Multa, em 
cada feira que participar; 

IV - quando o permissionário abandonar a feira. 

Parágrafo único.  No caso previsto no inciso IV deste artigo, o permissionário 
somente poderá requerer nova permissão depois de transcorridos trinta e seis meses. 

Art. 30.  É proibido ao permissionário: 

I - utilizar utensílios de madeira para preparar e servir os alimentos; 

II - utilizar a calçada para depósito de mercadorias; 

III - utilizar árvores, postes, muros ou paredes para colocação de mosteiros ou 
outros utensílios; 

IV - sacrificar qualquer espécie de animal no recinto da feira livre noturna; 

V - utilizar aparelhos sonoros no perímetro da feira livre noturna, exceto nos 
eventos culturais; 

VI - lesar o usuário no preço, peso, medida e qualidade dos produtos; 

VII - faltar no comércio da feira livre noturna, ficando os infratores sujeitos à 
penalidade constante no inciso II do art. 22; 

VIII - utilizar espaço maior das dimensões constantes nos incisos I, II, III, IV e V do 
art. 5º. 

Art. 32.  O consumo de energia elétrica, locação de banheiros químicos, serviços de 
entretenimentos, som, promoções, despesas com pessoal e outras despesas comuns nas 
feiras livres noturnas, serão rateados pelos permissionários das bancas, trailers ou similares, 
através do recolhimento de taxa administrativa. 

§ 1º  O recolhimento da taxa administrativa deverá ser feito todo dia vinte de cada 
mês à Associação Profissional dos Feirantes de São José dos Campos. 

§ 2º  O consumo máximo de energia elétrica total nas bancas de consumação no 
local, incluindo iluminação, refrigeração e exaustão, não poderá ultrapassar 2000 W (dois mil 
watts), ficando proibido o uso de fritadeiras elétricas (airfryer), micro-ondas, fornos 
elétricos, equipamentos para aquecimento de alimentos, máquinas de crepe e outros 
equipamentos elétricos. 

§ 3º  A transgressão ao dispositivo estabelecido no art. 32, sujeitará o 
permissionário às penalidades constantes nos incisos I e IV do art. 22.” 

Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Plenário “Mário Scholz”, 2 de março de 2020. 

 
 
 

Ver. Juvenil Silvério - PSDB 
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