®

ATO NORMATIVO

CODIGO

RD/PRESA/52/21
DATA VIGENCIA

Resolução da Diretoria

CEASAMINAS

07/12/2021

TÍTULO:REGULAMENTA O COMERCIO AMBULANTE DE PRODUTOS
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ÁREA COBERTADO MERCADO LIVREDO PRODUTOR.
l - OBJ ETIVO

Regulamentare normalizar a comercializaçãode alimentos prontos para consumo na
área coberta do MLP do entreposto de Contagem da Ceasaminas através de veículo de
tração humana.
Considerando:

1. Atender a demanda de alimentação rápida e de qualidade dos produtores
rurais e demais usuários do MLP;
11.Regularizar o cadastro dos comerciantes ambulantes que já atuam no MLP;
111.
Ampliar o número de comerciantes ambulantes no MLP;
IV. Facilitar a orientação e fiscalização dos orientadores de mercado.
2 - NORMALIZAÇÃO
2.1 DA ATIVIDADE
2.1.1 0s comerciantes ambulantes promoverão o comércio de alimentos prontos para

consumo, através de veículo de tração humana (veículosde empurrar), e poderão
comercializar os seguintes alimentos:

11
111

Pães simples ou com recheio(manteiga, queijos e embutidos);
Bolos e biscoitos;
Salgados(a exemplo: empada, quibe, coxinha, pastel);

lv. Pipoca e amendoim;

v.

VI

VI l
VI l l

Bebidas quentes(café, achocolatado, leite, queimadinha, chá);
Sorvetes jsorvete, picolé, geladinho, chip-chip, saco/é, açaí);
Bebidas geladas(água mineral, suco, água de coco, refrigerante, iogurte)
Sanduíches

outros);

a base de carne (hambúrguer,

pernil, cachorro

quente

2.1.2 Produtos não autorizados:
1. Produtos de origem hortifrutigranjeíras e cereais /n natura;
11. Bebidas alcoólicas, remédios e entorpecentes;
111. Grandes refeições bem como tropeiro e macarrão;
lv. Cigarros e qualquer outro produto de tabacaria;
v. Jogos de azar e loterias;
vl. Itens não alimentícios (a exemplo artigos de vestuário em geral,
domésticos, eletrõnicos entre outros).

entre
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lanche ou bebida, o comerciante deverá

solicitar por escrito a autorização da Gerência de Mercado.

2.]..4 Para o exercício da atividade prevista neste regulamento, será permitido ao
comerciante ambulanteofertar seus produtos em toda área coberta do Mercado Livre
do Produtor, sendo assegurado seu livre trânsito. Assegurado a liberdade comercial e
de formações de preços.
2.1.5 A atividade de comercialização acontecerá todos os dias da semana das 21h00 às
15h00 do dia seguinte e respeitará o calendário de comercialização da CeasaMinas.

Parágrafo único: Devido a realização do Varejão aos sábados, os comerciantes
ambulantes só poderão 'comercializar nas áreas do Atacadão. A comercialização aos
sábados nos setores A, B e C é proibida.
2.2 DO CREDENCIAMENTO

2.2.1 Será mantido o quadro de 50 (cinquenta) comerciantes ambulantes ativos. Os
comerciantes ambulantes que já compõem o quadro permanecerão exercendo suas
atividades. O sorteio será para o preenchimento das vagas existentes.

lii, lllEIÇHliÜ:lH H:Ü :lã ll,ll
Minas Gerais - APHCEMG.

2.2.3 0 sorteio será realizado pela Gerência do Mercado Livre do Produtor com a
presença de 03 (três) colaboradores da CeasaMinas e um representante da APHCEMG

no predio do plantio do MLP, onde será lavrada uma ata com a lista dos sorteados
que será publicada no sj.tee fixadas no Plantio do MLP e na sede da APHCEMG.

Parágrafo único: todos os participantes comporão
chamados à medida que forem surgindo às vagas.

a

lista de sorteados,e irão ser

2.2.4 Após o procedimentode seleção,os sorteadosserão Õtificados pela
CeasaMinas através de e-mail e/ou telefone e deverão aprece r l L
relacionada no item 2.2.6 no prazo máximo de 30 (trinta)
credenciamento e início das atividades.
Parágrafo

único:

o

comerciante

ambulante

sorteado

documentação no prazo acima estipulado perderá a vaga e
candidato do sorteio.

qt

documentação

para o devido

püesentar a
'chamados próximo
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2.2.5 0s comerciantes ambulantes que já atuam no MLP também deverão apresentar
a documentação do item 2.2.6 no prazo máximo de 30(trinta) dias após notificação da
CeasaMinas. A não apresentação da documentação resultará na perda da vaga e o
próximo candidato da lista do sorteio será chamado.
2.2.6 0 comerciante ambulante deverá ser constituído como Microempreendedor
Individual -- MEI e deverá apresentar a documentação abaixo:
1.Documento de identidade(com foto);
11.Comprovante de situação cadastral(CPF);
111.
Certificado de Microempreendedor Individual-- CCMEl;
IV. Certidão judicial emitida pela TJMG;
V. Certidão Negativade Débitojunto a CeasaMinas;
VI. Atestado de saúde ocupacional com va]idade máxima de 0].(um) ano;
VII. Certificado de Curso de Manipulação de Alimentos, emitido por entidade ou
profissional habilitado, com emissão máxima de 02(dois) anos;
VIII. Fotografia 3x4

2.2.7 É facultado ao comerciante ambulante a indicação de OI (um) preposto para
auxiliar no exercício da atividade. E deverá apresentar os documentos do item 2.2.6,
excluindo-seo item 111e V para autorização e confecção da credencial. E também
deverá cumprir rigorosamente o item 2.5. Será permitido a indicação somente]. fuma)
vez a cada credenciamentoe/ou renovação. Após o credencíamentoou renovação
não será permitido à indicação e/ou troca de preposto.
2.3 DO PRAZO

2.3.1 Este Credenciamento
concederátermo de permissãopara o exercíciode
atividade comercial com vigência para 12(doze) meses que poderá ser prorrogado por

até 60 jsessenta) meses. E a cada renovação, quando houver, será necessário a
apresentação de toda a documentação prevista no item 2.2.6.
X

2.3.2 A permissão concedida tem caráter precário e 'discricionário. É facultado a
CeasaMinas, por interesse públicojustificado, revogar a permissão a qualquer tempo
ou, mediante comunicaçãoprévia de 30 jtrinta) dias, sem que caiba ao
permissão o direito à retenção ou índenização.
2.3.3

A permissão

é PESSOAL

e INTRANSFERIVEL.

E expressamente

PI

VENDA, A CESSÃO, o ALUGUEL DO PONTO, o que, se confirmado, culm
cassação do termo de permissão, além da aplicação das penalidades pre
resolução.

iWA A

já na

resta
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2.4 DA TARIFAÇÃO
2.4.1 0 exercício da atividade de comerciante ambulante prevista neste regulamento
será tarifada mensalmente, valores constantes na Tabela de Tarifas da CeasaMinas.

2.4.2 0 comercianteambulante deverá pagar a tarifa até o dia ].0 (dez) do mês
corrente, após esta data a tarifa será acrescida de multa, correção monetária e demais
encargos eventualmente imposta a este.

2.4.3 0 comerciante ambulante que permanecer 03 (três) meses sem pagamento da
tarifa terá sua credencial recolhida e ficará impedido de comercializar. A liberação só
ocorrerá após a quitação do débito.

Parágrafo único: O termo de permissão somente será liberado mediante

a

comprovação do de quitação de qualquer débito junto a CeasaMinas.
2.5 DOS DEVERES

2.5.1 Manter a credencialatualizada,a qual deverá ser portada de forma visível na
altura do busto;

2.5.2 Apresentar-seuniformizadocom jaleco branco, e com protetor de cabelo,
calçados fechado, todos limpos e em bom estado de conservação. Que deverão ser
utilizadossomente durante as atividades de comercialização na CeasaMinas.
2.5.3 Manter rigoroso asseio pessoal

2.5.4 Zelar para que as.mercadorias não estejam deterioradas ou contaminadas e se
apresentem em perfeitas condições sanitárias.
2.5.4 Zelar pela limpeza do MLP
2.5.5 0s produtos deverão ser preparados, embalados, armazenados, transportados e
conservados em condições que não produzam, desenvolvam e q agreguem
saúde do
substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em ris
consumidor. Deve ser obedecida a legislaçãovigente de Boas Práticas + Fabricação,
Rotulagem

Geral

e Nutricional

outras legislações pertinentes.

para

alimentos

embalados,

licenciam /enÃ:o sanitário

2.5.6 Observar rigorosamente o Regulamento de Mercado da

e

&
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2.5.7 Exercersuas atividadesde forma a não bloquear a livre circulaçãode veículos,
carrinhos e pessoas e manter-se em constante circulação.

2.5.8 Providenciar,as suas expensas, o veículo de tração humana a ser utilizadopara o
exercícioda atividade, e obedecerá a seguinte padronização:

2.5.8.]. O carrinho utilizadopara a comercializaçãodeverá respeitar as medidas
máximasde 0,80m largura x 2,00m comprimento x 1,].0 altura. Deverá ainda ser
construído em material resistente, liso e lavável. E não conter nenhum tipo de
propaganda e publicidade.

2.5.9 Não é permitido nenhum tipo de equipamento que produza centelha ou calor ou
ainda que utilize energia elétrica, gás ou qualquer outro tipo de combustão.
2.5.10 0 guarda do carrinho é de responsabilidade do comerciante ambulante. O
mesmo não deverá ser abandonado no entreposto da CeasaMinas.
2.5.1]. O exercício da atividade do comerciante ambulante prevista neste regulamento
não poderá ser descontinuado. O comerciante ambulante poderá somar somente IO
Idez) faltas injustificadas por mês, salvo se o afastamento se der:

2.5.11.]. Por razões médicas, por prazo não superior a 6(seis) meses, situação em que
o detentor do direito deverá apresentar à CeasaMinas, no prazo máximo de 30 jtrinta)
dias, cópia do atestado médico que justifique o afastamento a partir do quê, estará
dispensado do pagamento de tarifas.
2.5.].]..2 Por licença-maternidade, por prazo não superior a 6(seis) meses, situação em
que o detentor do direito deverá apresentar à CeasaMinas, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, cópia da certidãode nascimentodo(s) filho(s) a partir do quê, estará
dispensado do pagamento de tarifas.

2.5.].2 A freqüência dos comerciantes se dará através da fiscalizaçãodo orientador de

mercadoatravésda realizaçãode chamadade acordo com a conveniênciada
CeasaMinas e sem aviso prévio.

Parágrafo único: somente a presença do preposto não contará como presg6çg. Será
computada falta ao titular.
2.5.].3 No caso do afastamento justificado por mais de 30
ambulante licenciado será permitido à comercialização po

credenciado.Neste caso o licenciadonão será dispe
CeasaMinas.
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2.5.14 Se o comerciante ambulante somar mais de 30 (trinta) faltas injustificadas
durante 03 jtrês) meses consecutivos e expirar 06 (seis) meses em caso de licença,
bem como em caso de falecimento, a CeasaMinas cancelara o termo de permissão e
convocará para credenciamento o próximo candidato da lista.

Parágrafo único: A CeasaMínas ofertará anualmente o curso de boas práticas de
manipulação de alimentos e Regulamento de Mercado, ministrado por profissional
habilitado e com certificação. Não é obrigatório a participação do comerciante
ambulante, mas este deverá obrigatoriamente apresentar um certificado do curso
realizado em instituição habilitada no ato da renovação do credenciamento.
2.6 DAS PENALIDADES
2.6.1 A CeasaMinas aplicará advertência por escrito nos casos previstos como infração

leve ou grave, que tem caráter educativoe pedagógico,não trazendosanção
pecuniária. A advertência por escrito somente poderá ser aplicada uma única vez em
infrações classificadas como leve e uma única vez em infrações classificadas como
grave, cabendo, em caso de nova ocorrência de qualquer ínfração do mesmo nível de
gravidade no período de 12 Idoze) meses, a aplicação das respectivas penalidades.
Parágrafo único: A Advertência por escrito deverá ser reduzida a termo, lavrada pelo
orientador de mercado da Ceasaminas e conter: a indicação da infração cometida e a
ressalva expressa de que somente poderá ser aplicada uma única vez ao mesmo
infrator, devendo, também, ser datada e assinada pelo advertente e advertido.
2.6.2 Sem prejuízo das sanções de ordem civil e criminal, o comerciante ambulante de
que trata este regulamento poderá sofrer as sanções pelas condutas abaixo descritas,
de acordo com a sua gravidade, desde que devidamente comprovado:
PENALIDADE GRAVI'SSIMA
a
b

PERDA DO CREDENCIAMENTO

Participar, de qualquer maneira, de aglomeraçõese/ou algazarras que
venham a conturbar a ordem pública no entreposto;

Praticarqualquerato de vandalismoe/ou dar causa a prejuízosao

património da CeasaMinas ou de outrem;
Desrespeitar, agredir e/ou intimidar funcionários da Ad rTjnistraçãc que
estiverem no exercício de suas atribuições ou em razaopelas;
d Comercializar produtos em desacordo com as normas a nij:ã rias;
e Comercializar produtos hortifrutigranjeiros e cereais In nat
f. Comercializar produtos não alimentícios;
do
g. Apresentar
documentação
falsa ou adultera
credenciamento
c.
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UM MÊS DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

a

Impedir ou dificultar imprudentemente a livre circulação de veículos,
carrinhos ou pessoas;
b Exercer a atividade de comerciante ambulante sem portar uniforme e
credencial;
c. Comercializarseus produtos aos sábados'nos setores A, B e C, onde é
d.
e.
f.

g
h

i.

j.

realizado o Varejo;
Comercializar alimentos para os quais não está autorizado;

Consumir bebidas alcoólicas,estando o agente no exercício das
atividades de comércio;

Descumprir as citações, intimações, notificações e/ou convocações
emanadaspela Administraçãoou por quem esta der poderes para
executar tais procedimentos;

Apresentar-se em condições asseio pessoal inadequado;
Acondicionar os produtos ou utilizar-se de equipamentos e utensílios
em desacordo com o regulamento;
Permitir a comercialização de seus produtos por terceiros sem o devido
credenciamento.

Manter um auxiliarsem o devido credenciamento.

111.
PENALIDADE LEVE 7 (SETE) DIAS DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES
a

Dar, por ato próprio, destinação inadequada ao lixo, incluindoo chão do
entreposto ou descarte em recipiente inadequado à sua natureza;
b Promover propaganda, publicidade ou comunicação, em desobediência
c.
d

a este regulamento;

Exercer sua atividade utilizando-se de carrinho não padronizados e
autorizados pela CeasaMinas.
Abandonar o carrinho no entreposto.

2.6.3 0s produtos comercializados em desacordo com este regulamento serão
apreendidos e descartados pela CeasaMinas.

2.6.4 Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova penalidade, dep6islde
devidamente autuado por outra infração num período igual ou inferior a ]/ (dize)
meses. A reincidência em ato infracional acarretará ao comerciante amgutam:e a
autuação segundo os critérios estabelecidos abaixo:

Cometimentode nova penalidadeleve sendo reincidenteespe
mesmo tipo de penalidade receberá a penalidade grave;
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sido anteriormente punido com

penalidade leve será aplicada a penalidade grave acrescida de 3 jtrês) dias; ..
111

Incide na mesma penalidadedo incisa anterior se o infrator pratica
primeiramente a grave e posteriormente

a leve.

Administração.

2.6.6 Não apresentada à defesa no prazo estabelecido de lO (dez) dias úteis após a
notificação da penalidade, aplica-se a pena de confissão.
2.6.7 Após recebidas as razões de defesa da infração, a Diretoria Técnico-Operacional
elaborará parecer técnico sobre os fatos apontados e os argumentos indicados na

peça de defesa. Em seguida, o procedimentoserá encaminhadoao Departamento
alteração
Jurídico, que elaborará relatório fundamentado, sugerindo a manutenção,
ou anulação do ato infracional. Na sequência, as razões de defesa serão encaminhadas
à Presidência da CeasaMinas para deferimento ou indeferimento do alegado.

2.6.8 Da decisão da Presidência da CeasaMinas serão cientificados os autuados e as
demais Diretorias e Departamentos pertinentes.
03 - VIGÊNCIA
Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura

Contagem, 07 de dezembro de 2021

dano José de Oliveira
or-Presidente

