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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 DECRETOS MUNICIPAIS 

_______________________________________ 

DECRETO Nº 394 / 2022, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
2022. 

 
“Dispõe sobre regulamentação do uso de 
espaço público para comercialização e outras 
atividades durante o período de festividades 
no final de ano de 2022 no Município de Frei 
Gaspar/MG, e dá outras providências.” 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FREI GASPAR, Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 
e a Lei Municipal nº 337/1998, de 23/12/1998 - Código 
Municipal de Obras e Posturas de Frei Gaspar/MG, e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação dos 
eventos artísticos por ocasião da realização das 
festividades da Festa da Virada no dia 31 de dezembro de 
2022 primordialmente no que se refere à necessidade de 
regulamentar o uso de espaço público para 
comercialização e outras atividades durante o período de 
festividades e outras exigências legais para a realização 
dos eventos. 

DECRETA: 
 
Art. 1º - O comércio de alimentos e outros 
materiais em vias e áreas públicas devem atender 
aos parâmetros fixados neste Decreto.  
Parágrafo único - Os vendedores ambulantes 
devidamente autorizados a venderem seus produtos no 
circuito do evento deverão estar devidamente 
identificados. 
 
Art. 2º- Para fins do disposto deste Decreto, 
respeitada a competência da vigilância sanitária 
para regulamentação, consideram-se: 

I - produto ou alimento perecível: produto 
alimentício, in natura, semi-preparado, 
industrializado ou preparado pronto para o 
consumo que, pela sua natureza ou composição, 
necessita de condições especiais de temperatura 
para sua conservação, assim entendido a sua 
refrigeração, congelamento ou aquecimento, de 
bebidas e alimentos à base de leite, produtos 
lácteos, ovos, carne, aves, pescados, ou outros 
ingredientes; 

II - produto ou alimento não perecível: produto 
alimentício que, pela sua natureza e composição, 
pode ser mantido em temperatura ambiente até seu 
consumo e não necessita de condições especiais de 
conservação, sendo refrigeração, congelamento ou 
aquecimento, desde que observadas às condições 
de conservação e armazenamento adequadas, as 
características específicas dos alimentos e bebidas e 
o tempo de vida útil e o prazo de validade. 

III  
Art. 3º - Os alimentos preparados e os produtos 
alimentícios industrializados prontos para 

consumo, perecíveis ou não, desde que 
acondicionados adequadamente, poderão ser 
comercializados nas vias e espaços públicos. 
§ 1º - Somente será permitida a comercialização 
de produtos ou alimentos perecíveis mediante a 
disponibilização de equipamentos específicos, que 
garantam as condições especiais de conservação 
dos alimentos resfriados, congelados ou 
aquecidos. 
§ 2º - Fica vedada a comercialização de bebidas 
alcoólicas para crianças ou adolescentes, assim 
entendido como menores de 18 anos de idade.  
 
Art. 4º - O armazenamento, o transporte, a 
manipulação e a venda de alimentos devem 
observar a legislação sanitária vigente no âmbito 
federal, estadual e municipal. 
 
Art. 5º - Fica vedada no circuito dos eventos a 
comercialização de produtos em garrafas, litros e copos 
de vidro ou qualquer outro instrumento 
contuso/contundente/perfuro-cortante.  
Parágrafo único - Em caso de localização de garrafas, 
copos de vidros ou instrumentos contusos, contundentes 
ou perfuro-cortantes encontrados na via ou no circuito dos 
shows, os fiscais ou seguranças trabalhando no evento 
serão os encarregados da coleta. Os materiais recolhidos 
deverão ser depositados em local seguro onde não haja 
acesso ao público. 
 
Art. 6º - É proibido o uso irregular do espaço público, 
calçadas, calçadão, jardins, canteiros, etc., por 
comerciantes e vendedores ambulantes no circuito de 
realização do evento, sob pena de constatada a infração 
ser o infrator instado a remover imediatamente a 
mercadoria do local, sem prejuízo de multa.  
Parágrafo único - Havendo resistência por parte do 
infrator, a mercadoria será removida coercitivamente e 
encaminhada ao almoxarifado da Prefeitura Municipal.  
 
Art. 7º - A Prefeitura Municipal de Frei Gaspar/MG 
poderá aplicar, além do disposto neste Decreto, 
outras normas vigentes que assegurem as 
condições higiênico-sanitárias e o cumprimento 
das boas práticas nas atividades relacionadas 
com alimentos, equipamentos e utensílios 
mínimos para a comercialização de alimentos com 
segurança sanitária. 
 
Art. 8º - Fica proibido aos comerciantes e 
vendedores ambulantes: 

I - Manter ou comercializar mercadorias ou 
alimentos em desconformidade com a legislação 
pertinente, normas sanitárias e de segurança; 

II - Causar dano ao bem público ou particular 
no exercício de sua atividade;  

III - Jogar lixo ou detritos, 
provenientes de seu comércio ou de outra origem, 
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nas vias ou áreas públicas; 

 
Art. 9º - As infrações previstas neste Decreto acarretarão 
a imposição das seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II – Multa de valor correspondente a 10% (dez por 
cento) a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente 
na região; 

III – Apreensão de mercadoria; 

IV  – Cassação da licença. 
Parágrafo único. Terá direito à ampla defesa o 
infrator que for autuado por inobservância às 
normas deste Decreto.  
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando as disposições em 
contrário. 
 

Frei Gaspar, 27 de dezembro de 2022. 

Edson Alves dos Santos 

Prefeito Municipal 
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