
LEI N.0 391/2.001 

"Dispõe sobre horário de funcionamento 
do comércio no município de Água Clara -
Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras 
providências". 

O Prefeito Municipal de Água Clara - Estado de Mato Grosso do Sul, 
Excelentíssimo Senhor Ésio Vicente de Matos, faz saber que a Câmara Municipal 
Aprovou e ele Sancionou a seguinte Lei: 

Artigo 1 ° - Nenhum estabelecimento comercial, industrial, prestador de 
serviços, diversões públicas e similares poderá se instalar no Município, mesmo que 
transitoriamente, sem a prévia licença da Prefeitura Municipal, concedida a requerimento 
do interessado, mediante o pagamento dos tributos devidos, depois de preenchidas as 
formalidades legais. 

Parágrafo Único - Considera-se similar todo estabelecimento sujeito à 
tributação, não especificamente classificado como estabelecimento comercial, industrial, 
prestador de serviços e de diversões públicas. 

Artigo 2° - Observados os preceitos da Legislação Trabalhista e convenções 
coletivas do trabalho que regulam o contrato de duração e as condições de trabalho, 
principalmente quanto à jornada semanal de trabalho, assegurada pela Carta Magna 
Federal, a abertura e o fechamento dos estabelecimentos comerciais, prestadores de 
serviços, diversões públicas e similares, obedecerão ao seguinte horário: 

I - abertura e fechamento entre 07h00 e 18h00 de segunda a sexta-feira e 
entre 08h00e 12h00 aos sábados; 

II - abertura e fechamento entre 07h00 e 12h00 nos domingos e feriados. 

Artigo 3º - Por motivo de utilidade pública, além do horário normal, 
poderão funcionar em horários especiais, dependentes de licença especial os seguintes 
estabelecimentos: 

I - Supermercados: de segunda a sábado das 07h00 às 20h00 e aos 
domingos e feriados das 07h00 às 12h00. 

II - Empórios e mercearias: de segunda a sábado das 06h00 às 18h00 e 
domingos e feriados das 06h00 às 12h00. 
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