
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

DECRETO Nº 6.829, DE 05 DE ABRIL DE 2018 

Dispõe sobre a permissão de uso do espaço 

público para a realização da "36ª Festa do 

Quitute e Expo-Feira de Arte e Artesanato", e 

dá outras providências. 

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito de Jaboticabal, no exercício de suas 

atribuições legais, especialmente ao que dispõe o art. 73, inciso X e.e o art. 114, §2º, da 

Lei Orgânica do Município; e considerando: 

- que o lazer, inserido no caput do art. 6º, da Constituição Federal, é um 

dos direitos sociais que deve ser provido pelo Município; 

- que os incisos I e II, do art. 204, da Constituição Federal, indicam a 

oportunidade e pertinência de firmar parcerias dessa natureza assim como de incentivar 

a participação popular, através das organizações representativas; 

- que a "Festa do Quitute" é um evento turístico, cultural e de lazer, 

incluso no calendário anual das festividades comemorativas ao aniversário do município 

e realizado em conjunto com as organizações sociais, beneficiárias da renda financeira 

do evento; 

- que, sob o aspecto turístico e cultural, a "Festa do Quitute" têm 

sucessivamente a cada ano atraído um número maior de visitantes, gerando empregos e 

rendas para o Município, contribuindo para a divulgação da cidade; 
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- que o Município ao longo dos anos tem centralizado a organização do 

evento, onerando a contabilidade pública, com procedimentos volumosos, indicando 

que é recomendável a descentralização, preconizada pela Constituição Federal; 

- que, de outro lado, cabe à Administração Municipal o ordenamento de 

tais eventos, em espaços públicos, a fim de que seja preservada a segurança jurídica da 

população e o interesse público; 

- que, nos termos do Decreto nº 6.656, de 29 de maio de 2017, que 

regulamenta a Festa do Quitute; 

DECRETA: 

Art. 1 º Fica outorgada a permissão de uso de toda área pública 

necessária à organização do tradicional Evento denominado de "Festa do Quitute", 

inclusive a área destinada à instalação de Parque de Diversões e a Estação de Eventos 

"Cora Coralina", à entidade SOCIEDADE ESPÍRITA CRISTÃ IRMÃO VICENTE -

SECIV, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.338.274/0001-23, com sede à Via de Acesso 

Prof. Paulo Donato Castellani, s/nº, Jaboticabal/SP, no período entre 28 de maio de 

2.018 a 31 de julho de 2.018. 

Art. 2º Ao Município de Jaboticabal caberá: 

I - disponibilizar servidores públicos de maneira suplementar, conforme 

se mostre imprescindível à organização do evento; 

II - fornecer a estrutura, especificamente tendas e "octanorm", conforme 

previsto no memorial descritivo constante do projeto arquitetônico. 
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Parágrafo único - Na hipótese de a entidade gestora obter doações em 

valor suficiente ao custeio total ou parcial das despesas relativas aos incisos I e II do 

"caput" deste artigo, os respectivos valores serão revertidos ao Município para o 

ressarcimento das despesas correspondentes. 

Art. 3º A abertura do Evento será realizada e organizada pela 

Administração Municipal no primeiro dia de festa e no horário a ser arbitrado pelo 

Poder Público. 

Art. 4º O uso pela entidade indicada no art. 1 º deste Decreto é de 

natureza precária e a título gratuito, podendo, dentro do prazo concedido, locar os 

espaços físicos que serão destinados às Entidades Civis, Organizações Sociais e Pessoas 

Jurídicas de direito privado, legalmente constituídas, que tradicionalmente participam 

da "Festa do Quitute". 

§1 º A entidade eleita poderá solicitar o fechamento e abertura de vias e 

logradouros públicos para a instalação e funcionamento da festividade. 

§2º A entidade eleita deverá disciplinar espaço para que os artesões, 

ambulantes e microempreendedores residente em Jaboticabal, possam expor e 

comercializar seus produtos no Evento. 

§3° Os eventuais recursos captados pela entidade eleita deverão ser 

destinados exclusivamente para o custeio do referido evento, observado o disposto pelo 

artigo 2° deste decreto. 

§4º Prestadas as contas, o saldo remanescente, se houver, será revertido 

a entidade gestora com a finalidade de atender suas necessidades assistenciais. 
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Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 05 de abril de 2018. 

Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 05 de 

abril de 2018. 

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO 

Agente Administrativo 
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