
                                                                                                             
 
DECRETO Nº 066/2020 
 

 
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO USO DOS 
BOXES DESTINADOS A COMERCIALIZAÇÃO DE 
CARNES, LOCALIZADOS NO BLOCO B, DO CENTRO DE 
ABASTECIMENTO, DENOMINADO MERCADO PÚBLICO 
DE PARELHAS-RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM 

FULCRO NO ART. 64, INCISO VIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar melhores condições de 

trabalho aos feirantes e de oferecer às pessoas que frequentam semanalmente o Bloco B, do 

Mercado Público encontre ambiente agradável e receptível; 

 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de se regularizar as atividades 

concernentes a comercialização de carnes desenvolvidas no Mercado Público de Parelhas,  
 

  Art. 1º Fica aprovado o Regulamento referente aos Boxes destinados a 

comercialização de carnes, localizados no Bloco B, do Centro de Abastecimento, 

denominado Mercado Público de Parelhas-RN, organizada pela Secretaria Municipal de 

Agricultura Meio Ambiente e Pesca. 

 

Art. 2º O regulamento referido no artigo anterior consta do anexo que integra 

este decreto.  

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

   
 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 11 de agosto de 2020. 
 
 
 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14232814/art-1-do-decreto-232-07-palmas
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14232747/art-2-do-decreto-232-07-palmas
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14232116/art-3-do-decreto-232-07-palmas


                                                                                                             
 

ANEXO I 

 

REGULAMENTO DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

PARELHAS/RN, AO QUE FAZ PARTE DO DECRETO Nº 066/2020  DE  11  DE AGOSTO 

DE 2020,  

 

Art. 1º Os Boxes constantes do Bloco B, do Mercado Público de Parelhas/RN, onde funciona 

a comercialização de carne de bovinos e suínos, ovinos, aves e similares, resfriados e 

congelados, peixes, furtos do mar, miúdos frescos destas carnes e aves, facultados a 

manipulação de produtos cárneos e de aves (linguiças frescas e empanados de carnes), são 

geridos pela Secretaria Municipal Agricultura Meio Ambiente e Pesca, e funcionarão de 

segunda aos sábado de 03h00minh (três) horas da manhã às 12h00min (doze horas) do dia. 

 

Parágrafo Único - O horário estabelecido no caput deste artigo deve ser rigorosamente 

respeitado pelos ocupantes dos Boxes, devendo as respectivas áreas de atuação estar 

completamente ocupadas e prontas para o funcionamento até às 06:00 (seis horas)  horas da 

manhã.  

 

Art. 2º  O Bloco B do Mercado Público será determinado apenas para açougue, onde será 

comercializado carnes de bovinos, suínos, ovinos, aves e similares, resfriados e congelados, 

peixes, frutos do mar, miúdos frescos destas carnes e aves, bem como peixes e similares, 

facultados a manipulação de produtos cárneos e de aves, linguiças frescas e empanados de 

carnes; 

 

§ 1º Fica expressamente proibida aos Ocupantes dos Boxes do Bloco B, a comercialização 

ou exposição de outros produtos tais como:  

I - não autorizados em sua licença específica;  

II - de peças ou alimentos industrializados, com exceção de água e refrigerante em lata;  

III - de verduras e legumes; 

IV - de bebidas alcoólicas;  

V - de peças de origem duvidosa;  

  

Art. 3º Pela utilização da infraestrutura do Bloco B, do Mercado Público, e para sua 

manutenção e conservação, deverão os ocupantes recolher até o 5º dia útil de cada mês, 
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14232776/art-1-1-do-decreto-232-07-palmas
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14232690/art-2-1-do-decreto-232-07-palmas
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https://www.jusbrasil.com.br/topicos/14232084/art-4-do-decreto-232-07-palmas


                                                                                                             
 

preço público equivalente R$ 60,00 (Sessenta) reais mensais, por boxe, reajustáveis 

anualmente de acordo o FIPE anual; 

 

§ 1º O setor de tributação da Prefeitura Municipal, irá emitir mensalmente o boleto referente 

ao preço público fixado acima;  

 

§ 2º Os valores pagos serão compensados na conta específica da Secretaria de Agricultura 

Meio Ambiente e Pesca, destinado exclusivamente a manutenção do Mercado Público.  

  

Art. 4º O não pagamento do preço público no prazo e forma previstos neste regulamento, 

implicará imediata suspensão de sua licença, e decorridos 60 (sessenta) dias do vencimento 

mensal, a licença será cancelada e o ocupante perderá automaticamente a vaga para atuar 

no Box que detinha o direito. 

  

Art. 5º  O Município, a princípio, firmará Termo de Permissão de Uso com os atuais 

ocupantes Boxes do Bloco B, do Mercado Público de Parelhas, por um Prazo de  12 (doze 

meses), devendo estes apresentarem os seguintes documentos:  

 

a) requerimento padrão fornecido pela Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Pesca, 

afirmando que concorda com as regras estabelecidas; 

b) cópia da cédula de identidade;   

c) cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;   

d) Termo de responsabilidade assinado pelo comerciante;  

e) comprovante de residência;   

 

Art. 5º A Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Pesca, constituirá uma Comissão de 

Avaliação e Seleção que será composta de:  

 

I - 03 (um) representante da Secretaria  

II - 02 (dois) representantes dos ocupantes dos Boxes;  

 

Parágrafo Único - Os representantes da Secretaria serão indicados pelo Secretário e o dos 

ocupantes dos Boxes indicados por seus pares, nomeados por meio de portaria;  
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Art. 6º A Comissão de Avaliação e Seleção, se reunirá uma vez a cada sessenta dias, ou 

extraordinariamente quando algum fato exigir;  

 

Art. 7º  Somente serão permitidos, no máximo 03 (três) Boxes para cada vendedor com a 

devida licença;  

 

Art. 8º  Nos Boxes será permitido afixar adesivos ou letreiros de identificação, mediante a 

prévia análise da Comissão de Avaliação e Seleção e posterior autorização da Secretaria, 

ficando terminantemente proibido quaisquer tipos de manifestação política partidária;  

 

Art. 9º Os Ocupantes dos Boxes assinarão Termo de Permissão de Uso de Bem Público e se 

comprometerão a conservá-los e devolvê-los em perfeito estado ao término do Contrato de 

Ocupação; 

 

I - Os Boxes não poderão ser utilizados com outros objetivos senão os constantes do Termo 

de Permissão de Uso de Bem Público. 

  

Art. 10 º  Ocupante dos Boxes tem direito a:   

 

I- afastamento por motivo de doença, comprovada mediante atestado médico, de até 90 

(noventa) dias, desde que apresente auxiliar substituto, devidamente cadastrado;   

II - afastamento por motivo de gravidez, devidamente comprovada por atestado médico, pelo 

período de 4 (quatro) meses, desde que apresente auxiliar substituto, devidamente 

cadastrado;   

IV - justificar sua ausência por até 04 (quatro) semanas durante o contrato, antecipadamente, 

ou no primeiro dia útil da semana seguinte, na Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e 

Pesca. 

  

Art. 11º São deveres do Ocupante do Boxe, sob pena de advertência: 

  

I – comercializar apenas os produtos constantes no regulamento;   

II - manter sua licença e seu endereço atualizados, junto à Secretaria; 

III - solicitar vistoria da Vigilância Sanitária para produtos;  

 IV - aferir anualmente sua balança junto ao Instituto Nacional de Metrologia - INMETRO;   
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V - usar avental e gorros brancos, ou vestiário compatíveis;  

VII - realizar a limpeza do local de seu Boxe, devendo recolher, ensacar e depositar o lixo nas 

caixas coletoras;   

 

Art. 12º O ocupante que receber 3 (três) advertências terá sua licença cancelada.   

 

Art. 13º  A fiscalização dos Boxes será realizada por servidores da Prefeitura Municipal de 

Parelhas.   

 

Art. 14º  Fica vetada a atuação de ambulantes e camelôs dentro dos limites dos Boxes. 

 
Art. 15º Os casos omissos serão decididos pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e 

Pesca. 
 

Art. 16º Esse Decreto entrará na data de sua publicação.  

 

PARELHAS-RN, 11 de agosto de 2020. 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS 

Prefeito de Parelhas 

 
 

 

 

 

 

 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 

 
 
Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, Sr. ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS, aqui denominado 

PERMITENTE e de outro lado _________________________________________, pessoa 

física, inscrita no CPF sob nº _______________________, RG nº __________________ 

SSP/RN, residente na ___________________________________________Parelhas/RN, de 
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ora em diante denominado simplesmente PERMISSIONÁRIO (A), acordam celebrar o presente 

termo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

O presente termo objetiva a permissão de uso de Bem Público a título precário e oneroso, do 

seguinte imóvel: “BOX Nº ____, Localizado no Mercado Público deste Município, em total 

obediência ao Decreto nº ___ e seu anexo I.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 
 
O prazo de validade da presente permissão é de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – BENFEITORIAS 
 

Qualquer tipo de edificação realizada no imóvel, objeto da permissão de uso, correrá a 

expensas da PERMISSIONÁRIA, que deverá, ainda, obedecer à legislação local. 

 
CLÁUSULA QUARTA – PROIBIÇÕES 
 

A PERMISSIONÁRIA é expressamente proibido ceder no todo ou em parte o imóvel, objeto da 

presente permissão de uso, bem como transferir a terceiros os direitos decorrentes do presente 

instrumento, sem expressa autorização do PERMITENTE. 

 
CLÁUSULA QUINTA – VALOR 
 
A presente permissão de uso é de caráter oneroso, estipulando-se o valor de R$ 60,00 mensal, 

a ser pago mediante emissão de boleto expedido pelo setor de tributação da Prefeitura 

Municipal; 

 

CLÁUSULA SEXTA – MULTA 
 

A PERMISSIONÁRIA, ao descumprir qualquer determinação do presente termo, além das 

sanções previstas na legislação sobre a espécie, o imóvel e edificação existente reverterá 

imediatamente ao Município.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE 
 

A PERMISSIONÁRIA será responsabilizada pelos danos materiais causados aos bens 

municipais que guarnecem a área objeto desta permissão de uso. 

 
A PERMISSIONÁRIA responsabiliza-se por: 
 



                                                                                                             
 
I – todo e qualquer gasto oriundo da utilização do imóvel, com exceção do pagamento de água 

e água; 

II – pela obediência aos regulamentos administrativos, qualquer que seja sua determinação; 

III – preservar a fauna e a flora local; 

IV – manter o imóvel em perfeitas condições de higiene e conservação; 

V – danos causados a terceiros ou ao Município; 

VI – proporcionar à comunidade, serviços de utilidade pública; 

VII – pessoal permanente no local. 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
 
O PERMITENTE exercerá, por meio de fiscais, amplo controle sobre a utilização do imóvel. A 

fiscalização ocorrerá, a qualquer momento, conforme convier ao Permitente. 

 
§ 1º - Á fiscalização é facultado, intervir, a qualquer momento, desde que constatada 

ilegalidade no cumprimento deste termo. A intervenção será no sentido de cessar a 

irregularidade que estiver ocorrendo. 

 
§ 2º - O desvio de finalidade na utilização do bem público ou de aproveitamento do imóvel 

importará na rescisão imediata do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA – DO IMÓVEL 
 
Ocorrendo a resolução do presente pacto, qualquer tipo de edificação que houver sido 

realizada sobre o imóvel, objeto desta Permissão, permanecerá no local, sem que venha a 

conferir a permissionária direito a indenização ou retenção, incorporando-se a edificação, ao 

patrimônio público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
 
O presente termo poderá ser rescindido: 

 

I – Mediante acordo expresso e firmado pelas partes, após aviso premonitório, também 

expresso, feito com antecedência mínima de 15 (quinze) dias pelo interessado; 

II – A presente Permissão de Uso poderá ser revogada por iniciativa do Executivo a qualquer 

momento caso a PERMISSIONÁRIA: 

 

a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, este contrato, ou delegue a outrem a incumbência de 

adquirir as obrigações consignadas, sem prévia e expressa autorização do PERMITENTE; 

b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução da permissão 

contratada; c) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de 

qualquer das disposições elencadas na legislação sobre o assunto. 

d) eventualmente, se a Permissionária deixar de existir. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS 
 
Este Termo de Permissão de Uso de Bem Público, está subordinado ao Decreto n°___ e seu 

Anexo I, de modo que eventuais pendências omissas ao decreto decorrentes da permissão de 



                                                                                                             
 
uso, ora firmada, serão dirimidas em consonância com a legislação atinente à espécie e Lei 

Orgânica Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Parelhas-RN, para dirimirem quaisquer dúvidas 

oriundas deste ajuste, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim certos e ajustados e para que surta seus efeitos legais, as partes 

assinam este Termo de Permissão em duas vias de igual teor e forma, após lidas e achadas 

conforme, na presença de duas testemunhas. 

 
Parelhas/RN, 11 de agosto  de 2020. 
 
__________________________________ 
Alexandre Carlo de Medeiros Dantas 
Prefeito Municipal 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
__________________________________ 
 

__________________________________ 


