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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS  

Decreto Municipal N.º 26580,    14 DE ABRIL DE 1994

20/04/094.

 

Dispõe sobre o funcionamento dos Mercados e
Hortomercados do Município de Belém, e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta:

CAPÍTULO I
Conceito e Finalidade

Art. 1º Os mercados e hortomercados municipais são unidades da Secretaria Municipal de Economia e têm por finalidade propiciar à população o
abastecimento de gêneros alimentícios e de outros artigos da vida doméstica.

CAPÍTULO II
Da Competência

Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Economia da Prefeitura Municipal de Belém, por força da Lei Municipal nº 7.341, de 18 de março de 1986, as
atividades do planejamento e administração dos mercados e hortomercados municipais de Belém.

Art. 3º Compete exclusivamente à Secretaria Municipal de Economia – SECON a criação de mercados e hortomercados municipais, bem como localiza-los,
dimensiona-los, suspender-lhes o funcionamento, extingui-los total ou parcialmente, em atendimento ao interesse público e respeitadas as exigências de
ordem higiênico-sanitárias e urbanísticas em geral.

CAPÍTULO III
Da Organização e do Funcionamento

Art. 4º Os dias e horários de funcionamento dos mercados e hortomercados municipais serão fixados pela Secretaria Municipal de Economia – SECON. Em
casos especiais, fica facultado à SECON dilatar ou reduzir o horário de funcionamento.

Art. 5º As áreas dos mercados e hortomercados destinados à venda de gêneros alimentícios e artigos de utilidade na vida doméstica, terão, no mínimo, as
seguintes seções:
a) QUITANDA – para venda de frutas, verduras, legumes, bulbos, tubérculos, ovos e demais mercadorias características do ramo;
b) AÇOUGUE – para venda de carne em geral, vísceras e miudezas de animais de corte;
c) AVÍCOLA – para venda de aves abatidas, pequenos animais e ovos;
d) FRUTOS DO MAR – para venda de pescados frescos, congelados, mariscos e crustáceos;
e) EMPÓRIO – para venda de cereais e grãos alimentícios, produtos do grupo “batata, cebola e alho”, alimentos básicos, latarias, massas, doces, conservas,
artigos de uso pessoal e doméstico do ramo e demais produtos característicos desse comércio;
f) MERCEARIA – para venda de frios, salgados e laticínios em geral;
g) UTILIDADES DOMÉSTICAS – para venda de artefatos de uso no lar, confeccionados em madeira, cerâmica, plástico, couro, fibras, alumínio, metais e
similares;
h) COMIDAS – refeições prontas, lanches, mingau e pratos regionais.

Art. 6º São proibidas vendas ambulantes dentro do recinto dos mercados e hortomercados e serão apreendidas as mercadorias oferecidas à venda fora dos
equipamentos.

Art. 7º Salvo autorização expressa da Secretaria Municipal de Economia – SECON, o uso dos equipamentos dos mercados e hortomercados será
exclusivamente para a sus comercialização.

Art. 8º Só serão permitidas modificações nas especificações técnicas da estrutura dos equipamentos de comercialização, desde que haja autorização da
Secretaria Municipal de Economia.

Art. 9º Encerrado o horário de funcionamento dos mercados e hortomercados, deverão os usuários proceder à limpeza e arrumação da área interna de seus
equipamentos de trabalho.

Art. 10. Os mercados e hortomercados são classificados nas categorias “A”, “B” e “C”, conforme o Decreto Municipal nº 25.261/93, de 20/01/93.

Art. 11. Cada mercado e hortomercado municipal terá, pelo menos, um Administrador de Mercado, responsável pela boa ordem, asseio e conservação dos
mesmos e o exato cumprimento das disposições contidas neste Decreto.

Art. 12. Os mercados e hortomercado serão mentidos limpos, obedecidos os preceitos de higiene indispensáveis.

Art. 13. A Secretaria Municipal de economia poderá executar, contratar ou autorizar os permissionários, através de suas associações ou sindicatos, a
realizarem os serviços de limpeza e higienização dos locais.

Art. 14. Na hipótese dos serviços serem realizados às expensas dos permissionários, cabe à Administração supervisionar e orientar a execução dos
trabalhos.

Art. 15. Nos mercados e hortomercados que não disponham de frigoríficos, a Secretaria Municipal de Economia poderá autorizar os permissionários a
instalarem câmaras frigoríficas para armazenagem de seus produtos, e, nos equipados, pequenas câmaras, indispensáveis à comercialização.
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CAPÍTULO IV
Da Permissão de Uso e do Permissionário

Art. 16. Respeitadas as restrições deste Decreto, podem comercializar nos mercados e hortomercados as pessoas físicas maiores e capazes, nos termos da
legislação vigente, bem como as pessoas jurídicas legalmente constituídas.

Art. 17. As vagas existentes nos mercados e hortomercados municipais serão preenchidas de conformidade com o previsto no art. 19 e sob a forma de
Permissão de Uso.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Economia, publicará edital com prazo de 15 dias para convocação dos interessados.

Art. 18. Para habilitar-se à vaga, deverá o interessado encaminhar requerimento ao Secretário Municipal de economia e preencher formulário próprio,
constando os seguintes dados: nome, endereço, número da carteira de identidade, número do CIC, sexo, idade, ocupação principal e ramo de comércio que
pretende explorar.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas deverão apresentar Certidão de Registro na Junta Comercial, Contrato Social, CGC/MF, Certidões Negativas das
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Inscrição Municipal e o grupo de produto que pretende comercializar.

Art. 19. As vagas serão preenchidas com observância dos seguintes critérios sucessivamente:
I – por permissionários que já estejam operando no mesmo mercado e desejam obter outra permissão de uso;
II – por permissionários que desejam alterar seu ramo de comércio;
III – por permissionários que estejam operando em outro mercado ou hortomercado e dele desejem ser transferido, respeitando o início de atividade a favor
do permissionário mais antigo que terá a preferência;
IV – por aqueles que pela primeira vez, requereram a Permissão de Uso, observada a ordem cronológica de entrada dos requerimentos.
Parágrafo único. Se, após a observância dos critérios estabelecidos neste artigo, ainda sobrarem vagas, serão expedidos novos editais de convocação.

Art. 20. O permissionário deverá contar com o concurso de preposto e empregados, sendo de sua inteira responsabilidade a observância integral da
legislação trabalhista e previdenciária e os encargos dela decorrentes.
Parágrafo único. Os empregados e/ou prepostos de permissionários deverão, durante suas atividades, apresentar-se munidos de ficha de saúde fornecida
pelo órgão competente, da qual não conste sofrerem de moléstia contagiosa ou infecto-contagiosa.

Art. 21. Compete ao permissionário organizar e manter atualizado o cadastro de seus empregados ou gerentes.

Art. 22. Será permitido ao permissionário ocupar no máximo 03 (três) equipamentos de comercialização, obedecendo aos critérios definidos no artigo 19,
respeitando-se as situações já existentes.

Art. 23. Não será concedida permissão de uso a cônjuge de integrante de pessoa jurídica permissionária.

Art. 24. Será admitida, a juízo da Administração, a unificação de compartimento, até o máximo de 03 (três) unidades, desde que pertençam a idêntico ramo
de comércio.

Art. 25. Os permissionários respondem civilmente pelos seus auxiliares, empregados ou gerentes quanto à observância das leis e regulamentos municipais.
Parágrafo único. Os empregados e prepostos serão considerados procuradores, para efeito de recebimento de intimações, notificações, autuações e demais
ordens administrativas, dirigidas ao permissionário.

Art. 26. A permissão de uso concedida para exercício das atividades previstas neste Decreto sê-lo-á a título precário, podendo, a qualquer tempo, ser
cancelada unilateralmente e a critério exclusivo da Administração Municipal, por oportunidade ou conveniência supervenientes, consoante as normas
disciplinadoras que regem a matéria inerentes à utilização dos bens públicos de uso especial.

Art. 27. O permissionário recolherá aos cofres municipais, a título de preço de início de comércio, a importância correspondente à classe e metragem do
equipamento, de conformidade com os termos do art. 87, parágrafo único, da Lei nº 7.056/77, e do Decreto Municipal nº 25.261/93, de 20/01/03.
Parágrafo único. A matrícula para inicialmente, na forma do disposto no “caput” deste artigo, deverá ser renovada anualmente.

[1]Art. 28. Anualmente, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Economia – SECON, o permissionário deverá
providenciar a atualização de sua matrícula, declarando, mediante petição dirigida ao Diretor do DFMP, que todas as suas
obrigações perante aos órgãos de inspeção sanitária estão sendo devidamente cumpridas, notadamente no que diz respeito à
atualização da carteira de saúde.

§ 1º. A revalidação da matrícula poderá ser indeferida quando o permissionário apresentar antecedentes que não o
recomendem para o exercício da atividade ora regulamentada.

§ 2º. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária (SESMA/DEVISA), em suas
inspeções nos mercados e hortomercados do Município de Belém, verificando o descumprimento das exigências constantes
no caput do presente artigo, autuará, de imediato, o permissionário infrator, comunicando o ocorrido, via ofício, à SECON,
para que esta instaure o devido processo administrativo de cancelamento do Termo de Permissão de Uso.

 

[1] Art. 28 com NR dada pelo Decreto nº 84.927, de 03/02/2016 (DOM nº 12.980, de 05/02/2016)

Art. 29. Ocorrendo o falecimento ou a invalidez do permissionário, poderá o Secretário Municipal de Economia, ressalvados os interesses da administração,
deferir a permissão de uso ao seu cônjuge.
Parágrafo único. Na desistência do cônjuge, poderá, da mesma forma, ser atribuída a permissão, obedecida a seguinte ordem de preferência, e desde que
comprovado, pelo interessado estar capacitado para o exercício do comércio:
I - aos filhos maiores, ascendentes, a outros descendentes maiores ou colaterais do permissionário, comprovada expressamente a desistência dos que
também concorram na mesma classe;
II – à sua companheira, nos termos da legislação em vigor;
III – diretamente a terceiros interessados, com desistência expressa de todos os herdeiros.

Art. 30. O disposto no artigo anterior aplica-se também ao permissionário que contar, no mínimo, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, desde que tenha
exercido pelo menos 20 (vinte) anos consecutivos à atividade de permissionário, bem como àquele que, com qualquer idade, completar 30 (trinta) anos
consecutivos de exercício como permissionário, ou se aposentar de acordo com as leis previdenciárias.
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Parágrafo único. No caso de aposentadoria, o pedido de transferência deverá ser instruído com o protocolo do requerimento apresentado ao INSS, a
transferência da permissão comente será considerada definitiva após comprovação da mesma. Não apresentado o comprovante respectivo, no prazo de 120
(cento e vinte) dias, contado do despacho que deferir a transferência, prorrogáveis a juízo da Administração, se a demora for justificada, será a transferência
tornada insubsistente, retornando a permissão ao primeiro titular.

Art. 31. Ressalvado o disposto no artigo 26 o permissionário que, por mais de 02 (dois) anos, exercer, em seu nome, o comércio nos mercados ou
hortomercados, poderá, a juízo da Administração, se a demora for justificada, será a transferência tornada insubsistente, retornando a permissão ao primeiro
titular.
§ 1º O permissionário que obtiver sua matrícula nos termos deste artigo ocupará nos Mercados ou Hortomercados o mesmo lugar que seu antecessor, após
cumprir as formalidades previstas no artigo 18 e recolher aos cofres municipais, a título de taxa de transferência, a importância correspondente a 01 (uma)
vez o preço anual da permissão de uso da área.
§ 2º O preço a que se refere o parágrafo anterior poderá ser recolhido em até 10 (dez) parcelas iguais e mensais.

Art. 32. O permissionário poderá, a qualquer tempo e recolhidos os preços públicos municipais devidos, pedir baixa da permissão de uso.
Parágrafo único. Quando não mais lhe interessar permanecer operando no mercado ou hortomercado, o permissionário estará obrigado, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, a comunicar, por escrito, tal decisão.

Art. 33. A Permissão de Uso deverá ser formalizada por instrumento próprio até 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho homologatório da
decisão, sob pena de revogação, e terá caráter pessoal e intransferível, ressalvando-se os casos previstos neste Decreto.

Art. 34. Formalizada a permissão, proceder-se-á ao credenciamento do permissionário, anotando-se o número de registro, nome, domicílio, número do
processo pelo qual obteve a permissão, data do início da atividade, grupo de produto em que está autorizado a comercializar, metragem da área ocupada e o
mercado ou hortomercado em que será permitido operar.
Parágrafo único. Ao permissionário será entregue uma credencial de identificação, contendo: a) nome; b) número de registro; c) grupo de comércio; d) data
de início de atividade.

Art. 35. Para a formalização da Permissão de Uso, o permissionário deverá recolher o valor devido correspondente à lavratura do Ato, conforme os termos do
art. 27 deste Decreto.

Art. 36. A Taxa de Ocupação de Uso de Bens Públicos será paga anualmente e calculada de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal nº 25.261/93,
de 20/12/1993.

Art. 37. Nenhum permissionário poderá apregoar as suas mercadorias ou chamar atenção para o seu equipamento por meio de campainhas ou outro meio
perturbador do silêncio, que deve ser mantido.

Art. 38. A Permissão de Uso poderá ser revogada conforme o disposto no art. 26 ou ainda, quando:
a) O permissionário sublocar ou arrendar no todo ou em parte o seu equipamento;
b) Houver falta de pagamento dos Tributos Municipais por mais de 90 (noventa) dias;
c) O permissionário se tornar elemento de indisciplina, turbulento, ébrio habitual, ou pratique ato atentatório à boa ordem e ao decoto no Mercado ou
Hortomercado;
d) Venha o permissionário sofrer de moléstia contagiosa ou repugnante, constatada pelo órgão competente da Administração Pública;
e) O equipamento ficar ocioso por mais de 30 (trinta) dias;
f) Infrinja o permissionário qualquer disposição deste Decreto.
Parágrafo único, Fica assegurado, na hipótese da letra “d”, o direito de transferência para terceiros, obedecendo aos critérios estabelecidos no artigo 29
deste Decreto.

Art. 39. É vedado ao permissionário transferir sua permissão de uso a terceiros, sem autorização da Secretaria Municipal de Economia – SECON, sob pena
de revogação da permissão e cancelamento da matrícula.

CAPÍTULO V
Da Comercialização

Art. 40. A comercialização de carne e vísceras “in natura” ou congeladas, que de suínos ou bovinos, deverá observar os preceitos contidos nas normas
técnicas sanitárias vigentes, bem como a comercialização de pescado.

Art. 41. A venda de aves abatidas, inteiras ou fracionadas, será permitida desde que procedentes de estabelecimentos devidamente inspecionados pelas
autoridades sanitárias competentes.

Art. 42. Os derivados do leite, os frios e embutidos, bem como os produtos preparados e aqueles que possam ou devam ser consumidos sem cozimentos,
deverão estar devidamente protegidos de qualquer contaminação por impurezas do ambiente, observando-se, durante seu transporte e exposição, as
condições de conservação específicas de cada um, em consonância com as normas técnicas vigentes.
Parágrafo único. A venda de queijo ralado, presunto ou mussarela fatiados será permitida quando solicitado pelo comprador e na sua presença.

Art. 43. Quando forem comercializados produtos congelados, os equipamentos deverão atingir a temperatura preconizada para a devida conservação, ou
seja, no mínimo –10ºc (dez graus centígrado negativos).

Art. 44. A venda de pescados em filé será permitida, quando forem previamente preparados e inspecionados em estabelecimento de origem e vendido em
embalagens apropriadas, ou quando o pescado for filetado por solicitação do comprador e na sua presença.
§ 1º Não será permitida, na área destinada à limpeza dos peixes, a colocação de proteção que impeça a sua perfeita visualização pelo comprador.
§ 2º A venda de camarões sem casca só será permitida, quando embalados e inspecionados no estabelecimento de origem.

Art. 45. Haverá nos mercados e hortomercados uma balança para verificação de pesos franqueada ao público.

Art. 46. Não será permitido o emprego de jornais, papéis velhos ou quaisquer impressos que contenham substâncias químicas prejudiciais à saúde para
embrulhar gêneros alimentícios, desde que fiquem ou possam ficar em contato direto com aqueles.

CAPÍTULO VI
Dos Equipamentos

Art. 47. Os equipamentos existentes nos mercados e hortomercados não poderão ser modificados ou alterados em suas disposições pelos permissionários.
A administração, todavia, poderá faze-lo, a requerimento do permissionário e à custa deste, desde que a obra não seja prejudicial à estética do prédio.

Art. 48. Os permissionários serão obrigados a manter os equipamentos em perfeito estado de higiene, limpeza e conservação.

Art. 49. Os equipamentos para a venda de produtos de origem animal deverão obedecer às exigências higiênico-sanitárias previstas na legislação vigente.

Art. 50. Será proibida a colocação de qualquer mercadoria ou volume fora do limite de cada equipamento, bem como a empilhação dentro do equipamento
maior que a altura das divisórias, assim como qualquer depósito de vasilhames vazios.
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CAPÍTULO VII
Das Obrigações

Art. 51. Os permissionários deverão fornecer, controlar seu uso, e manter atualizados os CartÕes de Identificação de seus empregados ou gerentes,
conforme modelo padronizado estabelecido pela Secretaria Municipal de Economia – SECON.

Art. 52. Ocorrendo extravio de qualquer documento de sua atividade, deverá o permissionário cientificar imediatamente a Administração, providenciando, ato
contínuo, solicitação da expedição de segunda via.

Art. 53. Os permissionários e seus empregados são obrigados a usar aventais e gorros, de modelo, cor e tecido aprovados pela Administração, e deverão
estar sempre em perfeita condição de asseio pessoal.

Art. 54. Durante o horário de comercialização dos Mercados e Hortomercados, os permissionários, seus prepostos e empregados deverão portar os
seguintes documentos:
a) Credencial de Identificação;
b) Carteira de saúde atualizada e expedida por órgão oficial.

Art. 55. O documento oficial que comprove a procedência de todos os produtos a serem comercializados nos mercados e hortomercados deverá ser
apresentado sempre que solicitado pela fiscalização competente.

Art. 56. Os permissionários deverão, ainda, atender às seguintes determinações:
I – vender somente produtos integrantes do grupo previsto em sua credencial;
II – não fornecer mercadorias para venda ou revenda a terceiros, no horário de funcionamento do Mercado e Hortomercado;
III – não ceder a terceiros sua credencial ou equipamento;
IV – descarregar e carregar veículos de transporte de mercadorias no horário determinado, estacionando-os de acordo com as instruções da Administração;
V – colocar suas mercadorias e caixarias rigorosamente dentro dos limites de seus equipamentos;
VI – afixar sobre as mercadorias, antes do início do funcionamento e de modo bem visível, indicação dos preços;
VII – instalar a balança empregada para a comercialização de seus produtos em local que permita ao comprador verificar a exatidão do peso das
mercadorias, conservando devidamente aferidos os pesos e medidas;
VIII – usar, no exercício de suas atividades, o uniforme que for estabelecido pela Administração;
IX – adotar irrepreensível compostura, discrição e polidez no trato com o público;
X – manter rigorosa higiene pessoal, do vestuário, dos equipamentos e do local de trabalho;
XI – observar rigorosamente as exigências de ordem higiênico-sanitárias previstas para o comércio exercido quanto à exposição de gêneros alimentícios;
XII – acatar ordens e instruções da Administração Municipal;
XIII – efetuar, na data estipulada, o pagamento dos tributos e preços devidos à Municipalidade em decorrência da permissão exercida;
XIV – não faltar 10 (dez) dias de comercialização consecutivos ou 30 (trinta) intercalados num período de 06 (seis) meses, sem prévia comunicação e
justificativa, que será apresentada à Secretaria Municipal de Economia, por escrito, para análise e manifestação;
XV – responder civilmente pelos atos de seus prepostos e empregados nas dependências do equipamento, quanto à observância das leis e regulamentos de
Mercados e Hortomercados do Município, bem como por danos ou prejuízos causados à Administração Municipal ou a terceiros e ainda por todo e qualquer
ônus trabalhista e previdenciário decorrente do vínculo jurídico estabelecido entre o permissionário e seus prepostos e empregados;
XVI – não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa autorização da Administração;
XVII – recolher de imediato e em recipientes próprios todo e qualquer detrito e varredura a que der causa;
XVIII – não se apresentar no local de trabalho em estado de embriaguez ou entorpecência;
XIX – não usar ou portar armas no recinto do mercado;
XX – não manter material inflamável ou explosivo nos equipamentos de comercialização;
XXI – comercializar mercadorias em perfeito estado de consumo;
XII – exibir, sempre que solicitado, a documentação exigida para o exercício de sua atividade;
XXIII – em caso de ausência, justificar-se por escrito, à Administração do Mercado ou Hortomercado;
XXIV – usar papel adequado para embrulhar os gêneros alimentícios, vedado o emprego de jornais, impressos, papéis usados ou quaisquer outros que
contenham substâncias químicas prejudiciais à saúde;
XXV – apregoar seu mercadoria em algazarra;
XXVI- realizar manutenção dos equipamentos públicos usados no exercício de suas atividades comerciais, mantendo-os em prefeito estado de conservação
e utilização;
XXVII- indenizar todo e qualquer dano que voluntária ou involuntariamente venha dar ao patrimônio municipal;
XXVIII – pesar as mercadorias com exatidão;
XXIX – trocar, sempre que solicitado, qualquer mercadoria vendida ou fazer restituições do valor correspondente, desde que fique apurada a procedência da
reclamação efetuada;
XXX – observar os preços, bem como manter os instrumentos de pesos e medidas, dentro dos padrões técnicos determinados pelos órgãos federais de
abastecimento e de metrologia.

Art. 57. Será de responsabilidade dos permissionários o rateio do valor correspondente aos encargos provenientes do consumo de água, esgoto e energia
elétrica, bem como aqueles decorrentes dos serviços de limpeza, higienização, desratização, manutenção e conservação, vigilância, seguro contra incêndio,
instalação de sistema de sonorização e de telefonia, e outros encargos que vierem a ser instituídos pela Administração que se referirem ao funcionamento e
operacionalização dos Mercados e Hortomercados Municipais.

Art. 58. O rateio a que se refere o artigo anterior será realizado pela Administração, levando em conta a metragem da área ocupada, o ramo de atividade e os
equipamentos existentes na área permissionada.

CAPÍTULO VIII
Das Penalidades

Art. 59. As penalidades aplicadas por infração às normas do presente Decreto são as seguintes:
a) suspensão temporária da permissão;
b) revogação da permissão de uso e conseqüente cancelamento definitivo da credencial.

Art. 60. A suspensão temporária da permissão será aplicada a critério da Secretaria Municipal de Economia – SECON, de acordo com a gravidade da falta
cometida, pelo prazo de 05 (cinco) a 30 (trinta) dias de comercialização, quando verificada qualquer infração a dispositivos deste Decreto.
Parágrafo único. A suspensão não desobriga o permissionário do pagamento dos valores devidos à Municipalidade, decorrentes da permissão de uso.

Art. 61. A reincidência em qualquer infração prevista no presente Decreto, resultará na revogação da permissão de uso e o conseqüente cancelamento da
matrícula.
Parágrafo único. A revogação da permissão de uso e o cancelamento da matrícula serão propostos pelo Departamento de Feiras, Mercados e Portos e
efetivado pelo Secretário Municipal de Economia.

Art. 62. As infrações de ordem higiênico-sanitária, alem das penalidades contidas neste Decreto, estarão sujeitas, também, às previstas na legislação que
regula a matéria.

CAPÍTULO IX
Dos Direitos do Permissionário
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Art. 63. O permissionário quando autuado, suspenso, ou tendo o seu cadastro cancelado pro infração a dispositivos deste Decreto, poderá apresentar defesa
por escrito no prazo máximo de 10 (dez) dias à SECON, a contar do dia em que foi cientificado, acompanhada das provas que julgar necessárias.

Art. 64. Será permitido ao permissionário, através de formulário próprio, indicar à SECON um preposto para responder e desenvolver suas atividades no local
de trabalho, nos seguintes casos:
I – por 120 (cento e vinte) dias, em casos de gravidez e/ou pós-natalidade, mediante a apresentação de atestado médico, até 10 (dez) dias após o
afastamento;
II – por 08 (oito) dias, em caso de casamento e nascimento de filhos, devendo comprovar o fato, mediante apresentação de Certidão respectiva em até 30
(trinta) dias.

Art. 65. No caso de falta por motivo de doença, deverá ser apresentado o atestado médico no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o permissionário ficar
ausente do Mercado ou Hortomercado no período estipulado pelo atestado.
§ 1º No terceiro dia de ausência, o permissionário deverá fazer o comunicado em formulário próprio da SECON. Nos casos em que o permissionário tiver
impossibilitado de preencher o formulário, este poderá ser preenchido por um parente, devendo indicar o preposto que irá substituí-lo.
§ 2º Em todos os casos de afastamento justificado, a permissão ficará vigorando desde que o permissionário continue recolhendo os tributos municipais.
Art. 66. O permissionário ou preposto por ele indicado poderá contratar empregados, ficando sob sua inteira responsabilidade a observância das leis
trabalhistas e previdenciária.

Art. 67. Os dirigentes sindicais ou de associações de classe que forem permissionários públicos estão isentos do controle de freqüência, desde que haja
indicação de preposto.

Art. 68. O permissionário portador de moléstia contagiosa deverá comunicar o fato à Administração do Mercado ou Hortomercado, que autorizará o seu
afastamento do local onde desenvolve suas atividades de trabalho.
Parágrafo único. No caso de afastamento definitivo, o equipamento de uso do permissionário afastado ficará à disposição da SECON e deverá ser ocupado
de conformidade com os critérios definidos no art. 29 deste Decreto.

Art. 69. Após cada 12 (doze) meses no efetivo exercício das atividades de trabalho, poderá o permissionário afastar-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, desde
que comunique o fato e indique o seu substituto à Administração do Mercado e Hortomercado.

CAPÍTULO X
Do Rateio das Despesas

Art. 70. Os permissionários dos Mercados Municipais passarão a responder pelo valor correspondente aos encargos provenientes do consumo de energia
elétrica, água, esgoto, assim como dos serviços de limpeza e vigilância, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação deste Decreto.

Art. 71. A cobrança far-se-á mediante rateio, de acordo com tabela previamente aprovada pela Secretaria Municipal de Economia – SECON, levando-se em
conta a metragem da área ocupada, o ramo de atividade, os eletrodomésticos e eletro-eletrônicos existentes na área permissionária.

CAPÍTULO XI
Disposições Finais

Art. 72. À Secretaria Municipal de Economia, além de outras atribuições previstas neste Decreto, compete ainda:
I – elaborar normas pertinentes aos mercados e hortomercados, orientando e supervisionando o cumprimento da legislação;
II – manter atualizado o cadastro dos equipamentos de abastecimento de cada mercado e hortomercado, bem como dos seus agentes manipuladores;
III – executar as atividades administrativas no licenciamento dos permissionários;
IV – por via bancária, arrecadas os tributos municipais devidos pelos permissionários, bem como decidir sobre qualquer alteração ou modificação de suas
Permissões de Uso;
V – fiscalizar o cumprimento das normas legais e posturas relativas aos Mercados e Hortomercados.

Art. 73. Ao Departamento de Feiras, Mercados e Portos comete:
I – fiscalizar o cumprimento de todas as normas legais referentes ao funcionamento dos mercados e hortomercados e às atividades ligadas aos mesmos,
bem como às relativas aos seus equipamentos e aos seus agentes manipuladores;
II – intimar e autuar os permissionários que estiverem em desacordo com as normas contidas neste Decreto;
III – dar conhecimento imediato ao Secretário Municipal de Economia de qualquer irregularidade verificada nos mercados e hortomercados ou que envolva
permissionários;
IV – dar atendimento aos interessados nas atividades de mercados e hortomercados;
V – afastar os ambulantes que se encontrem na área de localização dos mercados e hortomercados, bem como fazer cessar qualquer tipo de comércio
irregular ou clandestino que ali se realizar;
VI – identificar a necessidade de planificação dos mercados e hortomercados, bem como sua execução.

Art. 74. O servidor designado para exercer fiscalização nos mercados ou hortomercados deverá usar, durante seu trabalho, identificação externa, conforme
modelo a ser estabelecido pela Secretaria Municipal de Economia – SECON.

Art. 75. Fica proibido ao servidor exercente de atividades nos mercados e hortomercados efetuar compras durante o seu horário de trabalho, bem como aos
servidores da SECON tratarem de interesses dos permissionários junto às repartições públicas.

Art. 76. As mercadorias e todo e qualquer material utilizado na comercialização irregular serão encaminhadas aos depósitos municipais, exceto as perecíveis.
Esta, quando apreendidas, deverão ser analisadas por fiscais da vigilância sanitária e, se em condições de consumo, doadas a entidades filantrópicas. Se
apresentarem sinais de deteriorização, deverão ser inutilizadas.

Art. 77. A taxa de transferência de matrícula entre pessoas jurídicas, será cobrada em dobro e recolhi de uma só vez aos cofres municipais.

Art. 78. Os atos praticados por terceiros em nome dos permissionários somente serão admitidos mediante a apresentação de procuração por instrumento
público.

Art. 79. Ficam os administradores de mercados e hortomercados do Município de Belém responsáveis pela fiel observância do que dispõe este Decreto.

Art. 80. É expressamente proibido aos funcionários da SECON possuir qualquer equipamento de comercialização nos mercados e hortomercados municipais.

Art. 81. A transferência e/ou permissão para novos permissionários somente poderão ser autorizadas pelo Secretário Municipal de Economia.

Art. 82. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela SECON.

Art. 83. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, 14 de abril de 1994.

HÉLIO MOTA GUEIROS
Prefeito Municipal de Belém
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Atenção: Considerando-se a possibilidade de erros de digitação, arquivos desatualizados, ou a ação de terceiros, mesmo que
remotamente, é possível que existam documentos que não guardem total fidelidade aos textos oficiais. É imprória e
desaconselhável a sua utilização como suporte em ações públicas, portanto, deve-se restringir a utilização dessa página apenas à
consultas.
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