
 

 
 
 
 
COMUNICADO DA FCDL-GO SOBRE O DECRETO DO GOVERNO ESTADUAL A 
RESPEITO DO FECHAMENTO DO COMÉRCIO 
 

A FCDL-GO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás) recomenda ao lojista da 
capital, da Região Metropolitana e do interior que siga no seu estabelecimento, nos próximos 15 dias, 
a contar desta quinta-feira, 19 de março, as determinações do decreto do governo estadual para o 
comércio. 
 
Para tirar as dúvidas dos lojistas, a FCDL-GO preparou um documento que especifica, ponto a ponto, 
cada medida que precisa ser tomada nestes dias da quarentena. O documento segue junto com esse 
comunicado. 
 
A FCDL-GO orienta as CDLs, sobretudo do interior, a buscar um diálogo com a prefeitura de cada 
município visando a flexibilizar essas restrições de acordo com a realidade da cidade. A Federação 
entende que, em dias normais, o comércio de muitos municípios tem um fluxo de consumidores 
reduzido, que não chega a ser caracterizado como aglomeração de pessoas e que, portanto, permitiria 
com que alguns segmentos lojistas permanecessem abertos, com os devidos cuidados no combate ao 
coronavírus. Com essas considerações, a FCDL-GO se coloca à disposição para acompanhar os 
presidentes das CDLS na tentativa de negociar novas regras com as prefeituras municipais. 
 
Qualquer outra dúvida dos presidentes de CDLs e dos lojistas podem ser esclarecidas junto à FCDL-
GO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

NOTA ORIENTATIVA 
 
Prezados Presidentes, 

 
Considerando os seguintes marcos legais e normativos: 
 

 Portaria n° 188 do Ministério de Estado da Saúde do Brasil de 3 de fevereiro de 2020, que 

declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);  

 Lei Federal n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus; 

 Declaração da Organização Mundial de Saúde de 11 de março de 2020, que decreta situação 
de pandemia no que se refere à infecção pelo novo Coronavírus; 

 Decretos Estaduais de Goiás n° 9.633 de 13 de março de 2020 e n° 9.637 de 17 de março de 

2020, que decreta e estabelece previsões para o enfrentamento situação de emergência na 

saúde pública no Estado de Goiás, tendo em vista a contaminação humana pelo Novo Corona 

Vírus (COVID 19); 

 Notas Técnicas n° 1 e n° 3 de 15 e 17 de março de 2020, respectivamente, ambas da 

Secretaria de Saúde do Estado de Goiás; 

 
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás, em atenção à sua responsabilidade 
representativa, ORIENTA e RECOMENDA: 
 
   
1 – Pelo COMPROMETIMENTO de todas as CDLs e seus lojistas para o enfrentamento da 
pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19). 
 
2 – A SUSPENSÃO pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 19 de março de 2020 de TODAS AS 
ATIVIDADES, dos seguintes estabelecimentos: 
 
a) FEIRAS, inclusive feiras livres; 

b) SHOPPING CENTERS e nos estabelecimentos situados em GALERIAS OU PÓLOS 

COMERCIAIS de rua atrativos de compras; 

Atenção: São considerados pólos comerciais avenidas, ruas com concentração de comércios e que 

envolvam aglomeração de pessoas. Ex: Avenida Castelo Branco, Avenida 24 de Outubro, etc, assim, 

independente do ramo se estiverem situados nessas localidades, deverão ter o funcionamento 

suspenso. 

 

 



 

 

 

 

POLO COMERCIAL É UMA ÁREA ONDE SE CONCENTRAM OS 

COMÉRCIOS DO BAIRRO.  

c) CINEMAS, CLUBES e ACADEMIAS; 

d) BARES, RESTAURANTES e BOATES; 

e) TEATROS e CASAS DE ESPETÁCULOS; 

f) CLÍNICAS DE ESTÉTICA; 

g)SAÚDE BUCAL/ODONTOLÓGICA, pública e privada, EXCETO aquelas relacionadas ao 

atendimento de URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS; 

 

3 – A SUSPENSÃO ainda, a realização EVENTOS PÚBLICOS ou PRIVADOS de qualquer 

natureza. 

 

4 – EXCETUAM-SE à suspensão citada anteriormente: 

a) BARES E RESTAURANTES INSTALADOS EM ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM, 
para atendimento exclusivo dos hóspedes, mas deverão observar a distância mínima de dois metros 
entre as mesas; 
b) Que realizarem atividades de atendimento mediante SERVIÇO DE ENTREGA. 
 
 
5 – NÃO estão suspensas as atividades dos seguintes estabelecimentos: 
a) MÉDICOS e HOSPITALARES; 
b)LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, FARMACÊUTICOS, PSICOLÓGICOS, 
CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA e DE VACINAÇÃO; 
c)DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES DE GÁS e POSTOS DE COMBUSTÍVEIS; 
d) SUPERMERCADOS E CONGÊNERES; 
 
Recomendamos também àqueles estabelecimentos que não estejam obrigados a suspender suas 
atividades que adotem medidas de prevenção à proliferação da propagação do vírus como: 
evitar aglomeração de clientes, higienização de suas instalações, disponibilização de álcool gel 

(70%), dentre outras medidas.  
 
6 – RECOMENDA-SE A INTERRUPÇÃO, também pelo prazo de 15 (quinze) dias a realização de: 
a) EXCURSÕES, com finalidade turística ou não; 
b) REUNIÕES E EVENTOS RELIGIOSOS, FILOSÓFICOS, SOCIAIS E/OU ASSOCIATIVOS; 
c) CAMPEONATOS ESPORTIVOS de qualquer natureza, oficiais ou não oficiais; 
d) ENTREVISTAS COLETIVAS. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ressaltamos que as medidas adotas pelos órgãos públicos tem como principal intuito a contenção da 
proliferação da contaminação pelo Coronavírus, uma situação de saúde pública que coloca em risco 
toda a sociedade, portanto, devemos nos unir nesse propósito emergencial de proteção à vida. 

 
Outras informações pertinentes: 
  
Teletrabalho e Home Office 
As empresas privadas deverão avaliar a imediata da possibilidade de realização de teletrabalho, 
sempre que possível, bem como compartilhamento com todos os colaboradores de informações 
relacionadas à prevenção e tratamento da COVID-19. 
 
Férias Coletivas  
O art. 8º do Decreto Estadual n° 9.637 de 13 de março de 2020O prevê a possibilidade dos 
estabelecimentos afetados pela suspensão de suas atividades concederem de férias coletivas nos 
termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
 
Fiscalização – Aumento abusivo de preços 
As autoridades administrativas competentes ficam incumbidas de fiscalizar eventual abuso de poder 
econômico no aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento da 
Covid-19, bem como eventual violação do art. 268 do Decreto Lei 2.848/40 (Código Penal). 
 
Punições 
O descumprimento das medidas editadas para evitar a disseminação da pandemia causada pela 
infecção do Coronavírus pode caracterizar crime contra a saúde pública, especificamente o previsto 

no art. 268 do Código Penal. 
 
Normativas municipais: 
 
A FCDL Goiás que as regras aqui informadas são de aplicabilidade estadual, no entanto, 
informa que os municípios tem competência para editar normas locais referentes ao tema, 
inclusive normas de fiscalização que também deverão ser adotadas e cumpridas pelos lojistas 
locais.  
Nesse sentido, solicitamos aos representantes da CDLs municipais que busquem se inteirar das 
normativas locais e repassem aos seus associados. 
 

Considerações finais: 
 
O intuito principal das medidas é evitar aglomerações que potencializem a disseminação do vírus. A 
FCDL de Goiás enquanto representantes das CDLs do Estado e seus lojistas entende o impacto 
financeiro para o comércio que impactará diretamente na economia. 




