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REGULAMENTO AOS ESTABELECIMENTOS, CONCESSIONÁRIOS E 

AUTÔNOMOS PARA A VENDA AO PÚBLICO EM TEMPOS DE PANDEMIA NO 

MERCADO MUNICIPAL DE MONTE AZUL – MINAS GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1º. 

O presente Regulamento tem por objeto a fixação do regime dos horários e do 

funcionamento excepcionais aos estabelecimentos, concessionários e autônomos para a 

venda ao público em tempos de pandemia, situados no Mercado Municipal de Monte 

Azul/MG, doravante designados apenas por estabelecimentos. 

Artigo 2º. 

As disposições constantes do presente regulamento se aplicam a todas as pessoas singulares 

ou coletivas que exerçam atividades comerciais ou de prestação de serviços, na área do 

Mercado Municipal de Monte Azul/MG. 

Artigo 3º. 

Consideram-se englobadas, conforme o artigo anterior, todos aqueles que disponibilizem 

produtos no Mercado Municipal de Monte Azul/MG, por qualquer meio, bens ou serviços à 

população em geral ou a grupos de cidadãos em especial, independentemente da sua 

natureza jurídica, seja sociedade comercial, associação sem fins lucrativos, ou outras. 

Artigo 4º. 

Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de funcionamento, o Mercado Municipal de 

Monte Azul/MG, divide-se em duas áreas geográficas, identificadas como Zona A (interior 

do mercado) e Zona B (exterior, em umas das vias da praça), presentes no Anexo I deste 

regulamento. 
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Artigo 5º. 

Para efeitos de fixação dos respetivos períodos de funcionamento, os estabelecimentos 

classificam-se nos seguintes termos: 

Parágrafo primeiro. Integram o Grupo I os seguintes estabelecimentos: Restaurantes, 

cafés, bares, lanchonete, pastelarias e estabelecimentos similares. 

Parágrafo segundo. Integram o Grupo II os seguintes estabelecimentos: Lojas de 

vestuários, lojas de calçados, lojas de utilidades, armarinhos e estabelecimento similares. 

Parágrafo terceiro. Integram o Grupo III os seguintes estabelecimentos: Minimercados, 

armazéns, açougues, peixaria e estabelecimentos similares. 

Parágrafo quarto. Integram o Grupo IV os seguintes estabelecimentos: Bancas de 

hortifrutigranjeiros, bancas de produtos naturais, bancas de produção de agricultura familiar 

e estabelecimentos similares. 

Artigo 6º. 

A classificação dos estabelecimentos, para efeitos do presente regulamento, é definida pelo 

Cadastro Individual declarado pelos exploradores perante a Secretaria de Agropecuária. 

Parágrafo único. Caso os estabelecimentos exerçam atividades inseridas em grupos 

diversos, a inclusão dos mesmos no grupo respetivo é efetuada atendendo à atividade 

principal declarada para o estabelecimento, através do respetivo Cadastro Individual. 

Artigo 7º. 

As associações sem fins lucrativos e as pessoas individuais sem fins comerciais serão 

sujeitas ao cumprimento dos limites de horários previstos no presente regulamento, 

aplicáveis à atividade desenvolvida no espaço por si explorado, bem como aos 

correspondentes requisitos legais e regulamentares. 

Artigo 8º. 

Os estabelecimentos que disponham de secção fixa (box ou banca), esta não pode ultrapassar 

a área do estabelecimento em nenhuma hipótese. O mesmo se aplica a secção móvel (banca 

móvel).  
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Parágrafo único. Os limites das secções móveis (bancas móveis), na zona B (exterior do 

mercado) serão determinados pela autoridade competente designada pela Secretaria de 

Agropecuária. 

CAPÍTULO II 

Funcionamento 

Artigo 9º 

Para efeitos do presente regulamento, o horário de funcionamento aplicável no Mercado 

Municipal de Monte Azul/MG, nas Zonas A e B, por conseguinte os grupos as elas 

inseridos, acompanha o horário de funcionamento dos respectivos estabelecimentos 

comerciais estabelecidos no Decreto Municipal de nº 25/2020, com mudanças pontuais 

conforme o Grupo e Zona pertencentes para melhor funcionamento prático. 

Artigo 10º. 

O funcionamento dos estabelecimentos instalados na Zona A, atendendo ao grupo em que se 

inserem, são fixados dentro dos seguintes limites: 

a) Os estabelecimentos identificados no Grupo I poderão funcionar de segunda a sexta-feira, 

das 06:00h.às 15:00h, com retirada dos produtos no local do estabelecimento ou mediante 

serviço de delivery, sendo vedada a consumação no estabelecimento. 

b) Os estabelecimentos identificados no Grupo II poderão funcionar de segunda a sexta-

feira, das 08:00h.às 15:00h, dentro do previsto no Decreto Municipal vigente. 

c) Os estabelecimentos identificados no Grupo III poderão funcionar de segunda a sexta-

feira, das 06:00h.às 18:00h, dentro do previsto no Decreto Municipal vigente. 

d) Os estabelecimentos identificados no Grupo IV poderão funcionar de segunda a sexta-

feira, das 06:00h.às 18:00h, dentro do previsto no Decreto Municipal vigente. 

Artigo 11º. 

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, os estabelecimentos de secção móvel instalados 

na Zona B, independentemente da atividade desenvolvida, têm horário de funcionamento 

fixado de 06:00h as 15:00h, aplicando-se o regime previsto no neste regulamento e o 

Decreto Municipal vigente. 
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Parágrafo único. A organização e coordenação da Zona B ficará a cargo de autoridade 

designada pela Secretaria de Agropecuária. 

Artigo 12º. 

Os estabelecimentos asseguram: 

a) O encerramento das atividades à hora fixada, devendo-se, os mesmos encerrar as portas e 

suspender toda a atividade de venda no recinto. 

b) A manter o recinto limpo, desinfetado e livre de aglomerações, conforme Decreto 

Municipal vigente. 

c) O uso obrigatório de máscaras para todos (estabelecimento e clientes) e também o uso de 

EPI’s necessários para os funcionários do estabelecimento, como medida de evitar a 

contaminação. 

d) A disponibilizar álcool gel para todos os clientes, como medida de evitar a contaminação. 

e) A manter seu estabelecimento nos parâmetros definidos e descritos individualmente, pela 

Secretaria de Agropecuária, a cada grupo ou zona. 

f) Não permitir a permanência de nenhum usuário do Mercado Municipal que são 

considerados pessoas de grupo de risco, conforme orientações dos órgãos competentes de 

saúde. 

CAPÍTULO III 

Fiscalização e regime sancionatório 

Artigo 13º. 

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regulamento compete aos 

Serviços de Fiscalização Municipal, à Guarda Mirim Municipal, aos Agentes de Saúde 

Municipais, à Polícia Militar, à Polícia de Segurança Pública e a qualquer cidadão. 

Artigo 14º. 

Compete a Secretaria Municipal de Agropecuária receber, analisar e sistematizar as 

reclamações e denúncias apresentadas pelos agentes fiscais do artigo anterior, bem como dos  
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munícipes, no que se refere a questões de descumprimento a qualquer artigo deste 

regulamento. 

Artigo 15º. 

As entidades de fiscalização mencionadas no artigo 13º, poderão informar presencialmente, 

por escrito, ou via remota (via meios de contato da secretaria de agropecuária), qualquer 

desconformidade com o presente regulamento, para que, no prazo de 48 horas, seja analisada 

pela Comissão Excepcional criada pela secretaria de agropecuária para averiguação e 

tomada as medidas cabíveis para a denúncia recebida. 

Artigo 16º. 

As multas e a cassação do Alvará de funcionamento serão e confirmadas e lavradas pela 

secretaria de agropecuária, após análise e determinação da Comissão Excepcional, 

obedecendo as disposições administrativas e legais previstas no Decreto Municipal de n° 25 

de 2017 e o Decreto Municipal de n° 25 de 2020 e outros Decretos Municipais cabíveis. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Artigo 17º. 

O disposto no presente regulamento não prejudica as novas decisões de alargamento ou 

restrição de horários tomadas pelo Município através de Decreto. Toda e qualquer alteração 

posterior, via Decreto, será prontamente notificada aos estabelecimentos inscritos. 

Artigo 18º. 

Os estabelecimentos concessionados pela Secretaria de Agropecuária receberão 

gratuitamente o Alvará de Funcionamento, desde que observados os limites previstos no 

presente regulamento e as orientações individualizadas, especiais para cada estabelecimento. 

Artigo 19º. 

Não observado o regulamento em qualquer dos termos, a qualquer momento, este Alvará 

poderá ser cassado permanentemente, com as devidas sanções administrativas e fechamento 

permanente do estabelecimento.  
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Artigo 20º. 

O ato de inscrição do Estabelecimento na Secretaria de Agropecuária não dá garantia de 

liberação de Alvará de Funcionamento pelo inscrito. Apenas após comunicação e assinatura 

do presente regulamento que o estabelecimento se encontrará apto para o recebimento do 

Alvará e o consequente funcionamento.  

Parágrafo único. O presente regulamento entra em vigor no ato da inscrição e da assinatura 

com a expedição do competente Alvará de Funcionamento. E tem seu encerramento por 

prazo indeterminado, ou até que sobrevenha novo Decreto Municipal que trate deste assunto. 

Artigo 21º. 

Os prazos para reabertura dos estabelecimentos e as planilhas de zonas e grupos seguirão em 

documentos Anexo a este. 

Parágrafo único. Todos os documentos necessários para a inscrição e documentos citados 

neste regulamento estarão devidamente anexados a este. 

Artigo 22º. 

Os inscritos devem, obrigatoriamente, atestar, não serem classificados em nenhum dos 

grupos de risco, conforme orientações dos órgãos de saúde competente. 

Parágrafo único. A secretaria de agropecuária poderá exigir, a qualquer momento, exames 

médicos ou testar os inscritos para que se garanta o não contagio. 

 

Monte Azul, ____, de _________________ de 2020. 

 

Número da Ficha de Inscrição: _________________ 

Responsável pelo Estabelecimento: _________________________________________ 

 

 

Patrick Luciano Guilhoto do Prado 
Secretário de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável 
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RESUMO  

REGULAMENTO AOS ESTABELECIMENTOS, CONCESSIONÁRIOS E 

AUTÔNOMOS PARA A VENDA AO PÚBLICO EM TEMPOS DE PANDEMIA NO 

MERCADO MUNICIPAL DE MONTE AZUL – MINAS GERAIS. 

 Fica proibida toda comercialização no mercado e em seu entorno aos SÁBADOS.    

 O horário de funcionamento aplicável no Mercado Municipal de Monte Azul/MG 

acompanha o horário de funcionamento dos respectivos grupos de estabelecimentos 

comerciais fixados neste Regulamento. 

 O encerramento das atividades à hora fixada, devendo-se, os mesmos fecharem as 

portas. 

 O uso obrigatório de máscaras para todos (estabelecimento e clientes) e também o 

uso de EPI’s necessários para os funcionários do estabelecimento, como medida de 

evitar a contaminação. 

 A disponibilizar álcool gel para todos os clientes, como medida de evitar a 

contaminação. 

 Documentos necessários na entrega do cadastro. 

O regulamento deverá ser analisado por completo, assinado em todas as folhas. 

A ficha de inscrição deverá sem preenchida por completo, datada, assinada e entregue 

juntamente com XEROX do CPF, Identidade e Comprovante de Residência.  

Em caso de concessionários com registro, trazer o documento de concessão e XEROX dos 

documentos do proponente.  

Atestado médico ou declaração de Não pertencente ao grupo de risco (observando as normas 

vigentes do controle ao combate do covid-19). Podendo a declaração ser digitada ou feita a 

próprio punho. 

 

Patrick Luciano Guilhoto do Prado 
Secretário de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável 
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FICHA DE INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO Nº            
MERCADO MUNICIPAL DE MONTE AZUL - MG 

  SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

NOME: 
M F 

    

ID: NASCIMENTO: 

CPF: CNPJ: 

MÃE: 

ENDEREÇO: 

  

TEL: E-MAIL: 

NOME DO PREPONENTE: 

LOCALIDADE E TIPO DO PONTO:  

Nº: REGISTRO: 

OCUPÇÃO PRINCIPAL: 

OCUPÇÃO SECUNDÁRIA: 

VENDAS DE PERECIVÉIS SIM   NÃO     

     
  

Observações:   

  

  

  

  

TERMO DE COMPROMISSO 
Declaro, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas 

mesmas. 

   Data:  _____ / _____ /_______ 
     

  

  
        

  
  Assinatura 

 
  

 

__________________________________________________________________________ 

  

   
                    


