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1. 0BJ ETIVO

Regulamentar o funcionamento da unidade de Uberlândia/MG da CeasaMínas em face da
circunstância extraordinária apresentada pela pandemia do Coronavírus (COVID 19).

O Diretor-Presidente das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, S. A. -- CeasaMinas,
no uso das atribuições que Ihe conferem o Estatuto Social e considerando (í) a Declaração
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial
da Saúde em 30 de janeiro de 2.020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus (COVID-19); (íí) a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional(Espin) pelo Ministério da
Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; (íii) a portaria n. 356,
de ll de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacíonalízação do
disposto na Lei n. 13.979, de 2020; (iv) o Decreto federal n. l0.282, de 20 de março de
2020, que Regulamenta a Leí n. 13.979, de 2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais; (v) o Decreto Estadual n. 47.890, de ]-9 de março de 2020; (víl o
Decreto Municipal n. 18.553, de 20 de março de 2020, que Declara Situação de
Emergência no Município de Uberlândia/MG e define outras medidas para enfrentamento
ao Coronavírus(COVID-19);(vii) a premente necessidade de se regulamentar a utilização e
funcionamento da unidade de Contagem/MG da CeasaMinas para mitigar a disseminação
da doença em face dos elevados riscos de saúde pública, RESOLVE

2. PROCEDIMENTOS

Para toda a Unidade de Uberlândia/MG da CeasaMinas

2.1. Em prol da íncolumidade pública, todas as atividades exercidas na Unidade de
Uberlândia/MG da CeasaMinas, à exceção das suspensas/impedidas de serem exercidas
pela presente Resolução de Diretoria -- RD --, serão adequadas de forma a possibilitar a
adaptação do mercado à necessária redução dos empregados das empresas
concessionárias e usuários em geral.

2.2. Somente poderão funcionar na unidade de Uberlândía da CeasaMinas, de forma
aberta, as empresas concessionárias cujas atividades estejam diretamente ligadas aos
seguintes ramos de atuação: hortifrutigranjeiros, abastecimento alimentar de pessoas e
animais, bebidas, higiene e limpeza, farmácias/drogarias, fornecimento de insumos para
produção agrícola, embalagens para produtos alimentícios, postos de combustíveis e
agências bancárias para atendimento exclusivamente interno. Para tanto, deverão ser
observadas as normas específicas às diversas ativídades previstas na presente Resolução
de Diretoría.
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2.3. As empresas concessionárias que exercem outras atividades não previstas no Item
2.2. somente poderão funcionar a partir das 11:00 (onze) horas, observando-se, também,
as normas específicas estatuídas nesta Resolução de Diretoria.
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2.3.1.2.3.2. A abertura e funcionamento do entreposto de Uberlândia/MG ocorrerá da
seguinte forma:

e De Segundas-Feiras a Sextas-Feiras: Comercialização no período de 05:00hs as
].2:00hs

e Sábados: Comercialização no período de 06:00hs as 12:00hs

2.4. Terão acesso à unidade de Uberlândia/MG da CeasaMinas somente os produtores
rurais, os consumidores/compradores dos entes ligados ao abastecimento, os
movimentadores de mercadoria/carregadores, os motoristas de veículos utilitários e
caminhões, os sócios e empregados das empresas concessionárias bem como os
empregados públicos da CeasaMinas e todos deverão unicamente nela permanecer nos
períodos de suas respectivas atividades laborais.

2.4.1. Para tanto, deverá haver escalonamento nos trabalhos desenvolvidos de forma a
reduzir o número de pessoas na unidade de Uberlândía/MG da CeasaMinas, privilegiando
as atívidades com escalas reduzidas e/ou trabalhos remotos/ home-offíce

2.4.2. Todas as lojas deverão disponibilizar aos seus clientes e funcionários recipiente
contendo álcool gel, necessários à higienização.

2.4.3. A CeasaMinas, no intuito de fomentar a redução do público na unidade de
Uberlândia/MG, sugere que cada loja efetue redução no número de funcionários,
adotando inclusive escalas de revezamento, sempre que possível.

2.5. Excepcionalmente, em face da decretação da calamidade pública pelos entes
governamentais e objetivando assegurar a incolumidade pública, está vedada a entrada,
na unidade Uberlândia/MG da CeasaMinas, de menores de 14 anos, gestantes e maiores
de 60 anos.

2.6. Estão vedadas todas as atividades de comércio ambulante na unidade de
Uberlândia/MG da CeasaMinas.

2.7. Para facilitar o abastecimento e no intuito de conferir maior fluidez na logística
interna, todos os motoristas de veículos leves e/ou não utilitários somente poderão
estacionar nos bolsões destinados a tal fim, sendo vedado a esses veículos pararem e/ou
estacionarem em todas as vias internas, em todos os canteiros e defronte a todos os
estabelecimentos localizados na unidade de Uberlândia/MG da CeasaMinas.
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2.8. É vedada a permanência e/ou estacionamento de veículos leves e/ou não utilitários
bem como de caminhões que não estejam prestando serviços diretos aos produtores
rurais ou às empresas concessionárias estabelecidas na unidade de Uberlândia/MG da
CeasaMinas.
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2.9. Está vedada a entrada de pedestres no interior da unidade de Uberlândía/MG da
CeasaMínas, à exceção dos produtores rurais, dos compradores dos entes ligados ao
abastecimento, dos movimentadores de mercadoria/carregadores, dos sócios e
empregados das empresas concessionárias bem como dos empregados públicos da
CEASAM INAS.

2.9.1. Para tanto, os pedestres deverão apresentar, nas portarias existentes na unidade de
Uberlândia/MG da CeasaMinas, documento credencial ou Carteira de Trabalho e
Previdência Social -- CTPS - regístrada por empregador/empresa concessionária
legalmente estabelecida e em operação nesta Unidade

2.10. O estacionamento destinado a motocicletas e afins permanecerá com suas
atividades inalteradas e funcionará, quanto aos seus usuários, conforme a normatização
prevista na presente Resolução de Diretoría.

2.11. Todos os estabelecimentos que fornecem gêneros alimentícios para consumo
imediato, tais quais restaurantes, lanchonetes e afins, somente poderão realizar suas
atividades por delivery/pronta-entrega ou retirada dos alimentos prontos e
embalados/marmitex para consumo fora do estabelecimento, observando-se, nesta
hipótese, a não realização de filas e/ou aglomerações de pessoas e, em qualquer caso, as
medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde e vigilância sanitária.

Para as atividades realizadas no MLP Mercado Livre do Produtor

2.12. A comercialização de todas as mercadorias que não sejam produtos
hortifrutigranjeiros está suspensa no MLP - Mercado Livre do Produtor da unidade de
Uberlândía da CeasaMinas.

2.12.1. Considerando a necessidade de se evitar aglomerações e manter maior
distanciamento entre as pessoas, a marcação e a utilização de áreas no MLP ocorrerá de
forma intercalada.

2.12.2. Fica autorizada, excepcionalmente e nas áreas delimitadas pela CeasaMinas, a
comercialização de produtos hortifrutigranjeiros sobre caminhões e veículos utilitários no
entorno do MLP -- Mercado Livre do Produtor, mantendo-se, para tanto, a orientação de
se evitar aglomerações e maior distanciamento entre as pessoas. Essa delimitação de
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áreas também ocorrerá no prazo de 48 horas a contar da assinatura da presente
Resolução de Diretoria.
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2.12.3. A CeasaMinas, por livre conveniência e no prazo acima estatuído, verificará as
sugestões porventura advindas da ASSOHORTA -- Associação Regional de Produtores de
Hortigranjeiros quanto aos Itens 2.12.1 e 2.12.2

3. DISPOSIÇÕES FINAIS E VIGÊNCIA

3.1. As medidas previstas na presente Resolução de Diretoria -- RD -- perdurarão
enquanto existir o estado de emergência de saúde pública - calamidade pública
decretado pelo governo federal e poderão ser revistas a qualquer tempo-

Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e terá efeitos a partir de 23 de
março de 2.020, com vigência até sua revogação expressa e formal.

Contagem, 23 de março de 2020

ra Brant
Diretor-Presidente


