
NOTA CONJUNTA 

 

O Prefeito Municipal de Pinhão, o GT COVID 19, a Câmara Municipal, 

representada pelos seus membros que compõe o GT Covid-19 e a ACIAP – 

Associação Comercial e Empresarial de Pinhão, vem por meio desta Nota 

Conjunta comunicar aos empresários e à população em geral que atendendo a 

demanda apresentada pelos empresários do nosso município, que 

preocupados com a necessidade de manutenção do isolamento social, como 

fortemente indicado pelas autoridades de saúde deste país e também pela 

OMS, mas também sabendo da realidade local, decidem que nos próximos 

dias 31 de março de 2020 e 01 de abril de 2020 (terça e quarta da próxima 

semana) das 9 às 17 horas, as empresas localizadas no município, possam 

realizar atendimento de caixa, exclusivo para recebimento de contas, boletos e 

afins, o que possibilitará a entrada de recursos e a manutenção da 

movimentação financeira mínima nas empresas. 

Tal atendimento deverá ocorrer seguindo as orientações de segurança 

e higiene estabelecidas pela Vigilância em Saúde do Município, em especial:  

a) A empresa deverá manter a porta fechada, com um funcionário recolhendo 

no máximo 02 clientes por vez; 

b)  Os clientes antes de adentrar ao estabelecimento receberão álcool gel 

70% para higienização das mãos; 

c) Os funcionários, em número reduzido, receberão EPIs para proteção 

individual durante a jornada de trabalho; 

d) A empresa será responsável, ainda, pela organização de eventual fila que 

se forma no lado de fora, sendo necessária a manutenção de espaço 

mínimo de 1,5 metros entre um cliente e outro; 

e) A empresa se responsabilizará ainda, por aproveitar este momento de 

contato com o cliente para fazer trabalho de conscientização, explicando a 

necessidade de manutenção do isolamento social. 

f) Os funcionários que fazem parte do grupo de risco não poderão prestar 

atendimento. 



Aproveita-se, ainda, esta manifestação conjunta para destacar que as 

medidas restritivas em relação às atividades econômicas deverão ser revistas, 

de forma conjunta, no dia 03 de abril de 2020, considerando os dados em 

relação à pandemia no município e na região.  

A administração municipal, juntamente com o GT COVID 19 e a ACIAP 

estão estudando as medidas de retomada progressiva para serem 

implementadas, sempre levando em conta as orientações técnicas das equipes 

de saúde, mas pensando em preservar ao máximo nosso município. 
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