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O Secretário Munic
atribuições legais e considerando o disposto no ar
Decreto nº 992, de 15 de outubro de 2003, resolve

Art. 1º. O Supermercado 
de Abastecimento destinada a constituir um cen
operações de comercialização a varejo de produ
asseio, de uso doméstico em geral e todos os ite
sua utilidade, a demanda da população, bem com
úteis a coletividade e outros previamente apro
Municipal do Abastecimento - SMAB. 

Art. 2º. A ocupação da U
dar-se-á através da outorga de Permissão de Uso 
da SMAB, após a realização de procedimento lici

Art. 3º. Ao usuário po
permissões de uso, correspondentes a 02 (duas) ba

Parágrafo único. A co
considerada para efeitos de aplicação deste artigo

Art. 4º. A manutenção
Municipal são de inteira responsabilidade dos usu
o pagamento direto aos fornecedores, água, ener
os usuários reembolsar os valores, através de gui
forma: 

a) a iluminação geral 
fornecimento de água e ou
entre os usuários proporci
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gulamenta as atividades do 
permercado Municipal de Curitiba. 

ipal do Abastecimento, no uso de suas 
tigo 2º do Regulamento aprovado pelo 
: 

Municipal de Curitiba é uma Unidade 
tro comercial cujas atividades visam 
tos comestíveis, artigos de consumo, 
ns comercializáveis que atendam pela 
o, a prestação de serviços profissionais 
vados e autorizados pela Secretaria 

nidade, constituída por bancas e boxes, 
a título precário, por ato do Secretário 
tatório. 

derão ser outorgadas até 02 (duas) 
ncas e/ou boxes. 

ndição de sócio ou acionista será 
. 

 e conservação do Supermercado 
ários, sendo que o Município efetuará 

gia elétrica e outros serviços, devendo 
a de recolhimento mensal, da seguinte 

do Supermercado, assim como o 
tros serviços terão o seu valor rateado 

onalmente a área que ocupam; 
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b) os usuários das bancas terão o valor total gasto em energia 
elétrica, rateado proporcionalmente, de acordo com gasto 
individual dos aparelhos elétricos constantes de cada banca. 

Art. 5º. Além do previsto no Regulamento das Unidades de 
Abastecimento de Curitiba, aplicam-se ao Supermercado Municipal as seguintes regras: 

I) Todos os boxes e bancas, assim como as áreas de 
circulação pertinentes, deverão ser mantidos limpos de 
resíduos e detritos, bem como lavados, ao menos, uma vez 
por semana; 

II) Em funcionamento, os boxes e bancas deverão estar livres 
de objetos estranhos ao comércio ali permitido, assim 
como de materiais que possibilitem a proliferação de 
roedores e insetos; 

III) Todo box ou banca, quando excepcionalmente não 
ocupados, deverão permanecer livres de quaisquer 
mercadorias ou materiais, sendo terminantemente vedada 
sua utilização para depósito ou por outros usuários; 

IV) A armazenagem de caixarias não poderá ultrapassar a 
20% (vinte por cento) da área do box, sendo proibido o 
assentamento de qualquer material no espaço aéreo em 
cima das bancas, inclusive fora do horário de 
funcionamento; 

V) Durante o horário de funcionamento, os usuários poderão 
expor suas mercadorias em frente às bancas e boxes até o 
limite demarcado pela Administração; 

VI) Fora do horário normal de funcionamento, os usuários 
deverão manter suas mercadorias dentro das bancas ou 
boxes, fora do alcance de funcionários e outras pessoas 
que, por necessidade de trabalho, sejam autorizadas a 
permanecer dentro do recinto; 

VII) Os produtos comercializados, após a sua venda, não 
poderão permanecer estocados e nem depositados nos 
corredores e nas áreas comuns da Unidade;  

VIII) É expressamente proibida a entrada e/ou permanência dos 
usuários ou prepostos na Unidade fora do horário de 
funcionamento, sem prévia e expressa autorização da 
Administração; 
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IX) O usuário obriga-se a exercer exclusivamente as 
atividades comerciais previstas na outorga, não ficando a 
Administração obrigada a aceitar eventuais pedidos de 
alteração, modificação ou extensão do ramo autorizado, 
podendo indeferi-los por razões de oportunidade ou 
conveniência da Administração. 

X) Os serviços de limpeza, manutenção e conservação das 
áreas comuns, sanitários e fachadas externas ficarão a 
cargo da Administração que os realizará de forma direta 
ou indireta. 

XI) O horário de funcionamento do comércio, assim como o 
local de carga e descarga de mercadorias serão 
determinados pela Administração, através de Ordem de 
Serviço; 

XII) É de exclusiva responsabilidade do usuário o atendimento 
a toda e qualquer intimação ou exigência das autoridades 
municipais, estaduais ou federais, respondendo pelas 
penalidades decorrentes da inobservância de normas 
legais. 

XIII) Os usuários deverão zelar para que seus empregados, ou 
prepostos que lidem diretamente com o público 
consumidor, conduzam-se com atenção e urbanidade, 
além de estarem convenientemente trajados, tendo a 
Administração o direito de solicitar o afastamento de 
qualquer preposto ou empregado, cuja permanência for 
julgada inconveniente; 

XIV) Os usuários deverão executar as instalações internas de 
acordo com a determinação da Administração, 
obedecendo rigorosamente às especificações e projetos 
autorizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba – IPPUC, bem como, providenciar a 
comunicação visual segundo projeto próprio; 

XV) Os usuários devem sujeitar-se ao controle e disciplina, 
cumprindo as normas, regulamentos, circulares, ordens de 
serviço e demais atos emanados pela Administração; 

XVI) Os usuários deverão promover, às suas expensas, todos os 
reparos para conservação do objeto permissionado, 
imediatamente após a ocorrência de danos, e com material 
da mesma qualidade do empregado originalmente. Na 
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hipótese de sua não execução imediata, a Administração 
reserva-se ao direito de executá-las e cobrar os dispêndios 
havidos, mediante o lançamento das quantias gastas nos 
avisos de débitos do respectivo usuário; 

XVII) É expressamente proibido aos usuários, seus empregados 
ou prepostos promoverem o funcionamento de auto 
falantes ou congêneres, que sejam ouvidos fora das áreas e 
espaços permissionados, bem como algazarras, distúrbios 
e ruídos que venham perturbar o ambiente; 

XVIII) É vedada a ocupação de fachadas externas, sacadas do 
mezanino e de áreas de uso comum, com mercadorias, 
cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneres; 

XIX) É vedada a colocação de qualquer objeto no interior do 
box ou banca que possa ser visto das áreas comuns, 
incompatível com a estética do Supermercado Municipal, 
a critério da Administração; 

XX) É vedado o uso de boxes, bancas ou áreas comuns do 
Supermercado Municipal para a realização de eventos, 
mesmo que de caráter beneficente, religioso, político, 
cultural, esportivo ou estudantil, salvo prévia aprovação e 
autorização escrita da Administração, assim como a 
apresentação dos comprovantes de cumprimento de todas 
as exigências das autoridades competentes; 

XXI) É vedada a realização de propaganda de cunho eleitoral de 
qualquer espécie (panfletos, santinhos, sacolas, bótons, 
adesivos, camisetas, etc.); 

XXII) É vedada a utilização de sanitários para outros fins; 

XXIII) O uso dos vestiários e chuveiros instalados no 
Supermercado Municipal é de exclusividade dos usuários, 
seus empregados e prepostos, bem como dos servidores 
municipais lotados no local e prestadores de serviços da 
Administração Municipal; 

XXIV)  É vedada a retirada de mesas ou cadeiras da Praça de 
Alimentação, para utilização em outro local; 

XXV) A Administração contratará um seguro com cobertura 
contra incêndio, vendaval e danos ao sistema elétrico, 
restringindo-se, tão somente, ao prédio público; 
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XXVI) O usuário poderá contratar seguro individualmente para 
cobertura contra roubo e danos aos bens e mercadorias de 
sua propriedade existentes na banca ou box. 

Art. 6º. É obrigatória a presença do usuário, ou de pelo menos um 
dos sócios no caso de empresas, ou preposto devidamente autorizado ou empregado 
registrado. 

Parágrafo único. O registro de empregados no Supermercado 
Municipal é de exclusiva responsabilidade dos usuários, assim como o recolhimento dos 
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários. 

Art. 7º. As cessões de permissão de uso das bancas e boxes 
somente serão admitidas se o cedente já houver exercido, ininterruptamente, 05 (cinco) 
anos de atividade comercial no local e deverá ser formalizada mediante requerimento a 
SMAB, subscrito pelos interessados, cedente e cessionário, cujo deferimento será de 
competência exclusiva da Secretaria. 

Art. 8º. A critério da Administração, com anuência da Comissão 
de Estudos e Auxílio Técnico - CEAT, poderá ser autorizada a permuta de banca ou box 
entre usuários do Supermercado Municipal, sem prejuízo da contagem de tempo 
prevista no artigo anterior. 

Art. 9º. Os demais direitos e obrigações dos usuários, bem como 
as penalidades aplicáveis às eventuais infrações, seguirão as disposições gerais que 
regulamentam as Unidades de Abastecimento de Curitiba. 

Gabinete da Secretaria Municipal do Abastecimento, em 25 de novembro 

de 2003. 

 
 

UBIRAJARA SCHREIBER 
Secretário Municipal 
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