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• Capítulo XI 

DOS TRAILERES, COMÉRCIO AMBULANTE E CONGÊNERES 
 

ARTIGO 105 - Os traileres, comércio ambulante e congêneres estarão sujeitos às 
disposições desta regulamentação, no que couber, e especificamente ao disposto neste 

capítulo. 
• ARTIGO 106 - No comércio ambulante somente é tolerada a comercialização de alimentos 

que não ofereçam riscos ou inconvenientes de caráter sanitário, a critério do órgão 
competente, não sendo tolerado: 

 
• I - preparo de alimentos, exceto: pipocas, centrifugação de açúcar, "churros", milho verde, 

acarajé, churrasquinho e cachorro quente, desde que em equipamento aprovado pelo 
órgão sanitário do Município; 
 
II - preparo de bebidas e sucos naturais diversos para obtenção de líquidos, ditos 
refrigerantes, salvo quando permitido pelo órgão fiscalizador competente. 



• Art. 107 - A preparação, beneficiamento, fracionamento e confecção ambulante 
de alimentos para a venda imediata, bem como os serviços de lanches rápidos, 

são tolerados, desde que observadas, em especial, as seguintes condições: 
 

I - realizar-se em veículos, motorizados ou não, com espaço interno suficiente 
para a permanência do manipulador, providos de reservatório para adequado 
suprimento de água corrente, instalações de copa-cozinha e balcão para servir 

ao público; 
II - o compartimento do condutor, quando for o caso, ser isolado dos 

compartimentos do trabalho, sendo proibida a utilização do veículo como 
dormitório; 

III - serem os utensílios e recipientes para utilização pelo consumidor 
descartáveis, e descartados, após uma única serventia; 

 



IV - os alimentos, substâncias ou insumos e outros serem depositados, manipulados e 
eventualmente aquecidos ou cozidos no interior do veículo; 

V - Os alimentos perecíveis deverão ser guardados em dispositivos frigoríficos 
providos de aparelhagem automática de produção de frio suficiente para mantê-los 

nas temperaturas exigidas, devendo, no caso de serem servidos quentes, ser 
mantidos em temperaturas acima de 60ºC (sessenta graus Celsius), fazendo uso de 

estufas, caso seja necessário; 
VI - serem os utensílios, recipientes e instrumentos de trabalho mantidos em 

perfeitas condições de higiene, mediante freqüentes lavagens e desinfecção com 
água fervente ou solução desinfetante aprovada; 



• Capítulo XII 
DAS FEIRAS LIVRES, FEIRAS DO PROGRAMA ABC (ALIMENTOS A BAIXO 
CUSTO), FEIRAS DE COMIDAS TÍPICAS, FEIRAS DE ARTE E ARTESANATO E 
SIMILARES 
 
 
Art. 109 - Além das demais disposições constantes e aplicáveis desta 
regulamentação, os estabelecimentos acima enumerados deverão obedecer 
às exigências constantes dos Artigos abaixo relacionados. 
 
Art. 110 - Todos os alimentos à venda nos estabelecimentos deste capítulo 
devem estar agrupados de acordo com a sua natureza e protegidos da ação 
dos raios solares, chuvas e outras intempéries, ficando terminantemente 
proibido colocá-los diretamente sobre o solo. 
 



Art. 111 - Nestes estabelecimentos é permitida a venda a varejo de 
produtos hortifrutigranjeiros e, subsidiariamente, de outros alimentos, 
observadas as seguintes exigências: 
 
I - devem ser mantidos refrigerados nas temperaturas exigidas, 
respectivamente, os alimentos obrigados a esse tipo de conservação; 
II - a comercialização de carnes, pescados e derivados e produtos de 
laticínios, passiveis de refrigeração, será permitida, desde que em 
veículos frigoríficos, que serão vistoriados e aprovados pela autoridade 
sanitária municipal, ou em balcões frigoríficos, devidamente instalados, e 
em perfeito funcionamento e providos de portas apropriadas, que 
deverão ser mantidas fechadas; 

 



• III - os veículos, barracas e balcões para a 
comercialização de carnes ou pescados devem dispor de 
depósito suficiente para o abastecimento de água 
corrente; 
IV - é proibido o depósito e a comercialização de aves e 
outros animais vivos; 
V - bancas impermeabilizadas com material adequado 
para conter produtos hortifrutigranjeiros; 
VI - fica proibido o fabrico de alimentos 





Art.  1º  Esta Resolução  tem  como  objetivo  estabelecer regras  

sobre a  prestação  de serviços de alimentação em eventos de massa, 

incluindo requisitos mínimos para avaliação prévia e funcionamento 

de instalações e serviços relacionados ao comércio e manipulação de 

alimentos e definição de responsabilidades. 

Art. 2º Esta Resolução se aplica aos eventos, públicos ou privados, que 

envolvam diariamente um contingente superior a 1.000 (um mil) 

pessoas e onde for realizada alguma das seguintes atividades da 

manipulação de alimentos: 



I     -   recebimento;  

II    -   preparo; 

III   -   acondicionamento;  

IV   -  armazenamento; 

V    -  transporte; 

VI   -  distribuição; 

VII  -  exposição ao consumo; e 

VIII -  comercialização. 



Parágrafo único. Esta Resolução pode ser aplicada a 

eventos com quantitativo inferior a mil pessoas, conforme 

determinação da autoridade sanitária local, no âmbito de 

sua competência e considerando as características do 

evento e as peculiaridades de sua localidade 



Art.  4º  A  presente  Resolução  não  afasta  a  aplicação  de  outros  

atos  normativos expedidos pelos órgãos estaduais, distritais e 

municipais de vigilância sanitária visando a abranger requisitos à 

prestação de serviços de alimentação em eventos de massa inerentes às 

condições locais. 



A publicação da RDC 43 em 2015 preencheu uma lacuna na legislação de 
alimentos em eventos facilitando o trabalho da Vigilância Sanitária.  
 
A partir deste instrumento legal ficou evidente que é possível aliar a 
segurança alimentar com a realidade social.  
 
Ou seja: é possível manter o padrão gastronômico regional respeitando-se a 
legislação. 
 

Em Belo Horizonte temos dois exemplos:  
* A festa de Fogos do dia 31 de Dezembro   
* Feira de Convivência do Mineirão. 



A Festa de Fogos do dia 31 de Dezembro, ocorre na virada do ano em torno 
da Lagoa da Pampulha  e é um evento tradicional com oferta de alimentos 
em aproximadamente 100 equipamentos de alimentação :  
 

Barracas 
 
Carros de lanches  
 
Bares e restaurantes locais. 











COMPRA 

- VALIDADE 
- QUALIDADE 

TRANSPORTE 

ACONDICIONAMENTO 

TEMPO X TEMPERATURA 

ACONDICIO – 
NAMENTO 

- LOCAL ADEQUADO 
- IDENTIFICAÇÃO 
- TEMPERATURA 
- ORGANIZAÇÃO 

MANIPULAÇÃO 
-PREPARAÇÃO 
-ORGANIZAÇÃO 
-HIGIENIZAÇÃO (MÃOS 
E AMBIENTE) 
-ALIMENTO PRÉ 
PRONTO E/OU 
PRONTO 
 
 

ACONDICIO - 
NAMENTO 

TRANSPORTE 

EVENTO 

- CONTROLE  
- FINALIZAÇÃO 
DO ALIMENTO 



Após várias reuniões e tentativas, liberamos a 
oferta de feijão tropeiro baseando-se no princípio 

de  
FINALIZAÇÃO DO PRODUTO NO LOCAL DE VENDA. 

 



Em 2019 será exigido o cumprimento do artigo 8º da RDC 
43/2015: 
 
 Art. 8º - A depender da natureza e complexidade do 
evento, a autoridade sanitária local pode exigir que o 
organizador do evento ou a empresa ou o empresário 
contratado disponha de um profissional habilitado para a 
supervisão das atividades relativas à prestação de serviços 

de alimentação. 

 



A experiência da 
Feira de 

Convivência do 
Mineirão 





CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES 
CURSO DE BOAS PRÁTICAS NA 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

COORDENAÇÃO: GERÊNCIA DE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PAMPULHA  

 
 

BASE: RDC 43/2015 













NOVO CÓDIGO SANITÁRIO  
 
 

 PROJETO DE LEI 790 / 2019 
 
 

ARTIGO 123 - O Alvará de Autorização Sanitária poderá ser 
expedido em caráter temporário, nos casos específicos de feiras, 
eventos e similares, em áreas públicas ou privadas. 



DESAFIOS 
 • Aprovação do Projeto de Lei 790/2019. 

• Unificação da legislação para eventos. 
• Divulgação da necessidade de legalização do comércio de 

alimentos em eventos 
• Treinamento   
• Monitoramento/Fiscalização  

 
 



Devemos ser flexíveis a novas ideias e para isso 
precisamos nos munir de conhecimentos que às vezes 

não fazem parte do nosso saber. 

Tel.: (31) 99694 3971  
wagnercandido@pbh.gov.br 

gevisp@pbh.gov.br 



. 
 

Muito obrigado 


