
       
 

Conselheiro Lafaiete 13 de abril de 2020 
 

Ao Sr. Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete.  

 

 

Tendo em vista as reuniões anteriores para tratar da situação, a cada dia mais grave, 

do comércio local, especialmente daqueles segmentos impedidos, por força do decreto 

municipal Nº 577/2020, de funcionar  e do fato de não ter ocorrido até o momento a definição 

de uma data para o retorno ainda que gradual dessas atividades, as entidades representativas 

do comércio, ACIAS , CDL e SINDCOMERCIO de Conselheiro Lafaiete, vêm reiterar o pedido 

de providências que evitem a falência de muitas empresas e a perda de inúmeros empregos 

no município, isso sem abrir mão das medidas de prevenção à propagação da COVID-19.  

Considerando a evolução do quadro da COVID-19 no município sem nenhum caso 

confirmado até o momento e a própria situação do Estado de Minas Gerais com um coeficiente 

de incidência dos mais baixos do País.  

Considerando que as medidas propostas visam a liberação da atividade econômica 

sem potencial de aglomeração, obedecendo a regras da OMS, Ministério da Saúde e 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais 

Reiteram ainda todas as considerações já feitas, inclusive aquelas da correspondência 

do dia D3/i4/2020, para abordar os possíveis ajustes no Decreto 577/2020, com o intuito de 

permitir o retorno gradual da atividade econômica e ampliar as restrições que vão auxiliar na 

prevenção ao contágio pelo corona vírus. com as sugestões a seguir: 

 

1- Permitir o retorno do funcionamento dos estabelecimentos do comércio de bens e 

serviços do município, imediatamente, especialmente aqueles listados no Art. 5º 

do Decreto Municipal 577/2020 no seu inciso III- estabelecimentos situados em 

galerias, estabelecimentos em geral, centros comerciais e congêneres, com as 

seguintes limitações: 

1.1- O horário de funcionamento desses estabelecimentos será de 9 as 17:00 horas 

de segunda a sexta-feira e de 9 as 13:00 horas aos sábados.  

1.2- É responsabilidade do empregador não permitir o trabalho dos funcionários dos 

grupos de risco, com base em atestado médico; 

1.3-  Todos os trabalhadores do estabelecimento deverão portar máscaras 

descartáveis ou de fabricação caseira, e realizarem periodicamente a 

higienização das mãos.  

1.4-  O estabelecimento fica obrigado a aplicar álcool, para higienização, nas mãos 

de cada cliente, antes do mesmo entrar no estabelecimento.  

1.5-  Os cestos e carrinhos de compras e similares, deverão ser higienizados com 

álcool gel a cada uso. 

1.6-  Ficam todos os estabelecimentos obrigados a manter o controle interno dos 

seus clientes, mantendo a distância mínima de 2 metros. 

1.7- Fica estipulado que será permitido no interior de cada loja, um cliente a cada 10 

m2 quadrados de área de venda. 



1.8-  Caso se formem filas externas (aglomeração de pessoas), será de 

responsabilidade do estabelecimento o controle da fila e a manutenção da 

distância de 2 metros entre os clientes. 

1.9-  Deve ser feita recomendação aos empregados para que mantenham cabelos 

presos, barba feita ou aparada, unhas limpas e aparadas e não utilizem adornos 

(anéis, pulseiras, colares, piercing, brincos). 

1.10- As superfícies não devem ser varridas a seco, para evitar a dispersão de 

microrganismos. 

2- Utilizar o contingente do Tiro de Guerra para o apoio à fiscalização e orientação 

quanto às medidas de prevenção à COVID-19. 

3- Recomendar a toda a população que faça a utilização de máscaras de proteção 

individual e que mantenha o distanciamento social, evitando aglomerações. 

4- Tornar obrigatório, para o acesso ao transporte público, o uso de máscara de 

proteção individual, podendo a mesmo ser de confecção caseira. Fica para o 

responsável pelo transporte a obrigação de fiscalizar. O mesmo não poderá 

permitir o embarque sem o uso do equipamento. 

5- Nos edifícios e/ou prédios comerciais e suas galerias, onde funcionam escritórios, 

consultórios, dentre outros estabelecimentos, e que dependem da utilização de 

elevadores, os condomínios ou síndicos devem tomar as providencias para garantir 

a entradas de todos com máscaras e a higienização da mão dos usuários com 

álcool em gel. 

6- Permitir o funcionamento das clínicas de estética, salões de beleza e barbearias, 

somente mediante prévio agendamento e respeitadas às recomendações dos 

órgãos de saúde e vigilância sanitária. 

7- Suspender temporariamente, o passe livre no transporte público municipal, exceto 

para casos de extrema necessidade. 

8- Determinar a ampliação do horário de atendimento dos estabelecimentos 

bancários, ao menos para aquele praticado anteriormente, de 11:00 as 16:00h. 

 Além das restrições citadas, como medidas de prevenção à contaminação pelo corona 

vírus, as entidades do comércio, promoverão extensa campanha de orientação aos 

empresários da cidade, no sentido de tomarem todas as providências possíveis para o 

combate á pandemia e também uma campanha de orientação à população para todos os 

cuidados necessários.  

 Por fim, se faz forçoso reconhecer que as particularidades de cada município torna 

necessária a analise individualizada das medidas a serem tomadas nesse momento, levando 

em consideração os aspectos sociais, econômicos e sanitários e é nesse sentido que essas 

entidades, reiteram a importância da implementação das mudanças propostas, visando o 

equilíbrio necessário para o combate á pandemia e a redução dos estragos na principal 

atividade econômica do município.  

  

 Atenciosamente,  

 
 

__________________________     __________________________     __________________________ 
 Bento José Oliveira                     Leandro Chagas                      Edvaldo José Tereza 
 Presidente                                   Presidente                                Vice Presidente  
 SINDCOMERCIO CL                  ACIAS CL                                 CDL CL  


