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ORIENTAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS 
 

 
Conforme é de conhecimento público e notório o Município de Ervália faz parte 

do Plano Minas Consciente, criado pelo Governo do Estado de Minas Gerais para retomada da 
economia de forma segura e gradual diante do enfrentamento do coronavírus, o plano é dividido 
por “ondas” e até ontem estávamos na onda verde “serviços essenciais”, sendo que por meio da 
Deliberação Estadual  nº 68, passamos para onda “branca”. Nossa adesão foi efetivada por meio 
do Decreto nº 65/2020. 

 
Oportunamente, esclarecemos que o nosso Município toma as decisões do 

enfrentamento do coronavírus de forma conjunta com os demais municípios integrantes do 
consorcio de saúde de Ubá/MG, o SIMSAÚDE, isso porque como não possuímos estrutura de 
saúde para dar assistência a todos os ervalenses em caso de surto, um município depende do 
outro. 

 
IMPORTANTE: assim, com relação ao funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais devemos seguir as Deliberações do Comitê do COVID e atualmente nossa região 
ainda está enquadrada na “onda branca” – serviços baixo risco, que resumidamente permite 
funcionamento de áreas: 
 

Enfim, essas atividades são liberadas pelo estado para funcionar normalmente, 
logicamente adotando as medidas de segurança. 

 
Atualmente a nossa macrorregião sudeste está enquadrada na “onda branca”, que 

consiste na liberação das atividades consideradas de baixo risco, como: 

 comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação (exemplo, 
lojas de celulares). 

 alimentos e cadeia produtiva  

 lojas de móveis e decoração 

 lojas de artigos esportivos 

 autoescolas 

 escritórios de advocacia e contabilidade 

 imobiliárias 

 postos de combustíveis 

 bares (somente para servir refeições e lanches) 

 restaurantes (somente para almoço, sendo que para jantar é somente por meio de delivery 
e pronta entrega) 

 Restaurantes, lanchonetes, sorveterias, casas de sucos e bares, podem funcionar, 
sem entretenimento (sem sinuca, música ao vivo, etc...) 
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 lojas de design de interiores 

 comércio de tecidos e armarinho 

 lojas de equipamento e utensílios de uso doméstico 

 farmácias, drogarias e óticas;  

 supermercados, mercados, açougues, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, 

comércio atacadista de água mineral e comércio varejista de bebidas;  

 distribuidoras de gás;  

 postos de combustíveis;  

 lojas de peças, oficinas mecânicas, lavadores de veículos e borracharias;  

 agências bancárias, correios, lotéricas e similares;  

 a cadeia industrial de alimentos e atividades acessórias essenciais, cuja 

distribuição ocorra por serviço de entrega em domicílio (sistema de delivery);  

 atividades agrossilvipastoris e agroindustriais, bem como lojas de produtos 

agrícolas e alimentação de animais;  

 serviços relacionados à telecomunicação, comunicação, imprensa, tecnologia da 

informação e processamento de dados;  

 Revenda de veículos;  

 construção civil, bem como lojas de material de construção, serrarias, 

madeireiras, serralherias, carpintarias, revenda de material elétrico e 

hidrossanitário;  

 assistência veterinária;  

 transporte e entrega de cargas em geral;  

 a prestação de serviços de saúde, como laboratórios de análises clínicas, clínica 

médicas, odontológicas, de fisioterapia, de terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

nutrição, acupuntura, psicologia e outras atividades relacionadas à saúde 

humana, atendidas as recomendações dos respectivos conselhos de classe e 

mediante prévio agendamento de pacientes de forma a não permitir a ocorrência 

de aglomeração e assegurando o distanciamento social entre as pessoas;  

 serviços de captação, tratamento e distribuição de água e resíduos;  

 serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica;  

 serviços de iluminação pública;  

 serviços de instalação e reparo de máquinas e equipamentos;  

 setores industriais. 

 
 Então, o comércio varejista de roupas (onda amarela) não é permitido no 

Município de Ervália, sendo que o Decreto nº 65/2020 permitiu somente o funcionamento por 
meio de delivery, não sendo permitida em nenhuma hipótese, a entrada de clientes dentro do 
estabelecimento, devendo funcionar de segunda a sexta das 7 horas às 18 horas e aos sábados 
das 7 horas às 12 horas, não podendo funcionar domingos e feriados. 
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Um aspecto que deve ser ressaltado é que o funcionamento de bares só está 
autorizado para servir refeições e lanches, não sendo permitido usar mesas e cadeiras 
nas ruas e calçadas, nem servir bebida alcoólica, devendo observar as regras sanitárias. 

 
O funcionamento das Padarias seguirá o horário de 06:00h às 20:00h. 
 
Assim, considerando que as sorveterias da cidade em sua maioria também 

são lanchonetes, seu horário de funcionamento somente pode ser até as 18:00h, 
depois desse horário somente por delivery. 

 
A fiscalização também deve recair sobre uso de máscaras para transitar e 

proibição de entrar nos estabelecimentos sem a máscara. 
 

Iremos fazer 3 turnos de atendimento de Fiscalização: 

 08 às 12 horas 

 12 às 16 horas 

 16 às 20 horas 

A fiscalização deve ser ostensiva, devendo usar como base a sala do 
Legaliza Ervália e sempre sair em duplas para fiscalizar (passar para Karina o tamanho 
da camiseta para uniforme). 

 

 

 

 
 

 


