
 
 

 

PARECER 

 

Conforme anunciado nesta sexta-feira (26/02) pelos canais de 

comunicação, o Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, o Prefeito de Goiânia, 

Rogério Cruz e os Prefeitos da Região Metropolitana reuniram-se com as entidades de 

classe e afirmaram a grande preocupação com a intensificação da segunda onda de 

contaminação da Covid-19, admitindo a possibilidade de fechamento de atividades 

consideradas não essenciais. 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, 

reafirmou o compromisso com as orientações operacionais implantadas pelos municípios 

em atenção às medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus 

(COVID-19), mas como forma de minimizar o impacto sugeriu que as medidas sejam 

inicialmente adotadas pelo período de 7 (sete) dias, sendo reavaliada a necessidade de 

prorrogação ao término deste prazo, prontamente acolhido pelas lideranças presentes. 

As novas regras determinadas nos municípios da região metropolitana 

estão amparadas na declaração de SITUAÇÃO DE EMERGENCIA em todo estado de Goiás 

desde o início da pandemia e análise do Comitê Metropolitano de Prevenção e 

Enfrentamento à COVID-19, comprovando-se uma piora no cenário epidemiológico. 

Desde o anúncio da pandemia pelo novo Coronavírus, as entidades de 

classe que representam diversos segmentos empresariais uniram-se para apoiar as 

medidas adotadas pelos Governos, ancoradas em decisões das autoridades sanitárias, e 

concomitante, iniciaram um movimento para conscientização dos empresários quanto a 

adoção de medidas de segurança nos estabelecimentos, incluindo funcionários e clientes. 

É função de todos o cumprimento de forma irrestrita das recomendações 

sanitárias, como a prática de higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel, uso 

de máscara e distanciamento social. A FECOMÉRCIO sempre defendeu a permanência do 

funcionamento das atividades empresariais e sempre reforçou o compromisso de investir 

na orientação de todo o comércio no cumprimento das medidas de prevenção, com o 

objetivo de garantir os negócios, os empregos e a vida. 

O Decreto do Município de Goiânia e a Portaria do Município de 

Aparecida de Goiânia estabelecem o fechamento dos estabelecimentos pelo período de 7 

(sete) dias, a partir de 1º de março, seguidos por todos os municípios que compõem a 

Região Metropolitana, com exceção das atividades consideradas essenciais, das quais 

destacamos os estabelecimentos que são representados pelos SINDICATOS do comércio de 

bens, serviços e turismo integrantes da base da FECOMERCIO-GO: 

 

 

 



 
 
 

GOIANIA APARECIDA DE GOIANIA 

 

SINDICATO 

I - Estabelecimentos de saúde 

relacionados a: 

a) atendimento de urgência e 

emergência; 

b) unidades de psicologia, psiquiatria, 

fisioterapia, nutrição e reabilitação;  

c) unidades de hematologia e 

hemoterapia; 

d) unidades de oncologia, 

neurocirurgia, cardiologia, neurologia 

intervencionista, pré-natal e de terapia 

renal substitutiva; 

e) atendimentos de emergências 

odontológicas; 

f) FARMÁCIAS E DROGARIAS; 

g) clínicas de vacinação; 

h) clínicas de imagem; 

i) serviços de testagem para COVID-19; 

j) unidades públicas e privadas de 

atendimentos ambulatoriais e 

especialidades em saúde de 

instituições de ensino superior, com 

atendimento em 50%, mediante 

agendamento prévio, ficando vedado o 

atendimento para procedimentos 

estéticos; 

k) laboratórios de análises clínicas; 

I - Estabelecimentos de saúde 

relacionados a: 

a) atendimento de urgência e 

emergência; 

b) unidades de psicologia, psiquiatria, 

fisioterapia, nutrição e reabilitação; 

c) unidades de hematologia e 

hemoterapia; 

d) unidades de oncologia, 

neurocirurgia, cardiologia e neurologia 

intervencionista, pré-natal e de terapia 

renal substitutiva; 

e) atendimentos de emergências 

odontológicas; 

f) FARMÁCIAS E DROGARIAS; 

g) clínicas de vacinação; 

h) clínicas de imagem;  

i) serviços de testagem para COVID-19; 

j) unidades públicas e privadas de 

atendimentos ambulatoriais e 

especialidades em saúde de 

instituições de ensino superior, com 

atendimento em 50%, mediante 

agendamento prévio, ficando vedado o 

atendimento para procedimentos 

estéticos; 

k) laboratórios de análises clínicas; 

 

 

 

 

 

 

SINCOFARMA 

 

II - CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS; II - CEMITÉRIOS E FUNERÁRIAS; SINDITUR 

 

III - DISTRIBUIDORES E 

REVENDEDORES DE GÁS E DE 

COMBUSTÍVEIS; 

III - DISTRIBUIDORES E 

REVENDEDORES DE GÁS E DE 

COMBUSTÍVEIS; 

SINERGÁS 

SINDIPOSTO 

 

IV - Estabelecimentos de COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, tais como: 

a) supermercados, hipermercados e 

mercearias; 

b) distribuidoras de água; 

c) açougues e peixarias; 

d) laticínios e frios; 

e) frutarias e verdurões; 

IV - Estabelecimentos de COMÉRCIO 

VAREJISTA E ATACADISTA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, tais como:   

a) supermercados, hipermercados e 

mercearias; 

b) distribuidoras de água; 

c) açougues e peixarias; 

d) laticínios e frios; 

e) frutarias e verdurões; 

 

 

SINCOVAGA 

SINAT 

V - PANIFICADORAS, PADARIAS E 

CONFEITARIAS, somente para retirada 

no local ou na modalidade delivery; 

V - PANIFICADORAS, PADARIAS E 

CONFEITARIAS, somente para retirada 

no local ou na modalidade delivery; 

 

SINCOVAGA 

(Delivery ou 

Retirada) 

VI - Hospitais veterinários e clínicas 

veterinárias, incluindo os 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE 

FORNECIMENTO DE INSUMOS E 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE 

PARA ANIMAIS; 

VI - Hospitais veterinários e clínicas 

veterinárias, incluindo os 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE 

FORNECIMENTO DE INSUMOS E 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HIGIENE 

PARA ANIMAIS; 

 

SINDILOJAS 

(Pet Shop) 



 
 
VII - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

QUE ATUEM NA VENDA DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS; 

 

VII - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

QUE ATUEM NA VENDA DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE 

DELIVERY, OU RETIRADA NO LOCAL, 

MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO, e 

mantendo-se presencialmente o 

quantitativo de 50% (cinquenta por 

cento) dos funcionários; 

 

 

SINDILOJAS 

(Goiânia presencial 

Aparecida Delivery 

ou Retirada) 

VIII - agências bancárias e casas 

lotéricas, conforme disposto na 

legislação federal; 

VIII - agências bancárias e casas 

lotéricas, conforme disposto na 

legislação federal; 

 

IX - Estabelecimentos industriais de 

bens essenciais à saúde, à higiene e à 

alimentação animal, bem como as suas 

cadeias produtivas; 

IX - Estabelecimentos industriais de 

bens essenciais à saúde, à higiene e à 

alimentação animal, bem como as suas 

cadeias produtivas; 

 

X - Estabelecimentos industriais de 

bens essenciais à saúde, à higiene e à 

alimentação humana, bem como as 

suas cadeias produtivas; 

X - Estabelecimentos industriais de 

bens essenciais à saúde, à higiene e à 

alimentação humana, bem como as 

suas cadeias produtivas; 

 

XI - Estabelecimentos industriais de 

insumos e/ou produtos para as 

atividades de agricultura e de pecuária; 

XI - Estabelecimentos industriais de 

insumos e/ou produtos para as 

atividades de agricultura e de pecuária;  

 

XII - Serviços de call center, restritos às 

áreas de segurança, alimentação, 

saúde, telecomunicações e de 

utilidade pública; 

XII - Serviços de call center, restritos às 

áreas de segurança, alimentação, 

saúde, telecomunicações e de 

utilidade pública; 

 

XIII - para a SEGURANÇA pública e 

PRIVADA; 

XIII - para a SEGURANÇA pública e 

PRIVADA; 

SIESE 

XIV - Empresas e pessoas do sistema de 

transporte coletivo da Região 

Metropolitana; 

 

XIV - Empresas e pessoas do sistema de 

transporte coletivo e individual de 

passageiros, conforme determinações 

de legislação específica; 

 

XV - Empresas privadas de transporte, 

incluindo as empresas de aplicativos, 

locadoras de veículos, táxis, 

transportadoras, motoboy e delivery; 

XV - Empresas privadas de transporte, 

incluindo as empresas de aplicativos, 

locadoras de veículos, 

transportadoras, motoboy e delivery; 

 

XVI - Empresas de saneamento, 

energia elétrica e telecomunicações; 

XVI - Empresas de saneamento, 

energia elétrica e telecomunicações; 

 

 

XVII - Empresas que atuam como 

veículo de comunicação; 

XVII - Empresas que atuam como 

veículo de comunicação;  

 

 

XVIII - HOTÉIS, POUSADAS E 

CORRELATOS;  

 

XVIII - HOTÉIS, POUSADAS E 

CORRELATOS, MEDIANTE 

AUTORIZAÇÃO EMITIDA PELA 

PREFEITURA DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA, respeitando as 

recomendações previstas na Portaria 

028/2020-GAB/SMS;  

 

SINDITUR 

Goiânia – OK 

Aparecida – Com 

Autorização 

XIX - Estabelecimentos que estejam 

produzindo, exclusivamente, 

equipamentos e insumos para auxílio 

no combate à pandemia da COVID19; 

XIX - Estabelecimentos que estejam 

produzindo, exclusivamente, 

equipamentos e insumos para auxílio 

no combate à pandemia da COVID-19; 

 



 
 
XX - Assistência social e atendimento à 

população em estado de 

vulnerabilidade; 

XX - Assistência social e atendimento à 

população em estado de 

vulnerabilidade; 

 

XXI - Obras da construção civil de 

infraestrutura do poder público, de 

interesse social, bem assim as 

relacionadas a energia elétrica e 

saneamento básico e as hospitalares, 

além dos ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS e industriais QUE LHES 

FORNEÇAM OS RESPECTIVOS 

INSUMOS; 

XXI - Obras da construção civil de 

infraestrutura do poder público, de 

interesse social, bem assim as 

relacionadas a energia elétrica e 

saneamento básico e as hospitalares, 

além dos ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS e industriais QUE LHES 

FORNEÇAM OS RESPECTIVOS 

INSUMOS; 

 

 

SINDIMACO 

XXII - Controle de pragas urbanas e 

para a MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

PÚBLICO OU PRIVADO; 

XXII - Controle de pragas urbanas e 

para a MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO 

PÚBLICO OU PRIVADO; 

 

SEAC 

XXIII - SUPORTE, MANUTENÇÃO E 

FORNECIMENTO DE INSUMOS 

NECESSÁRIOS à continuidade dos 

serviços públicos e das demais 

atividades excepcionadas de restrição 

de funcionamento; 

 

XXIII - SUPORTE, MANUTENÇÃO E 

FORNECIMENTO DE INSUMOS 

NECESSÁRIOS à continuidade dos 

serviços públicos e das demais 

atividades excepcionadas de restrição 

de funcionamento; 

 

 

SINDINFORMATICA 

XXIV - RESTAURANTES E 

LANCHONETES somente para retirada 

no local ou na modalidade delivery; 

XXIV - RESTAURANTES E 

LANCHONETES somente para retirada 

no local ou na modalidade delivery; 

SINDIBARES 

SINDITUR 

SINDIPITDOG 

(delivery ou 

retirada) 

XXV - RESTAURANTES E 

LANCHONETES LOCALIZADOS ÀS 

MARGENS DE RODOVIA sendo 

permitida a utilização de mesas e 

cadeiras no limite máximo de 30% 

(trinta por cento) de sua capacidade de 

pessoas sentadas; 

XXV - RESTAURANTES E 

LANCHONETES LOCALIZADOS ÀS 

MARGENS DE RODOVIA sendo 

permitida a utilização de mesas e 

cadeiras no limite máximo de 30% 

(trinta por cento) de sua capacidade de 

pessoas sentadas; 

 

SINDIBARES 

SINDITUR 

XXVI - Oficinas mecânicas e 

borracharias situadas às margens de 

rodovia, sendo que as demais somente 

devem realizar atendimento a 

urgências/emergências; 

XXVI - Oficinas mecânicas e 

borracharias situadas às margens de 

rodovia, sendo que as demais somente 

devem realizar atendimento a 

urgências/emergências;  

 

XXVII - AUTOPEÇAS, exclusivamente na 

modalidade delivery, mantendo-se 

presencialmente o quantitativo de 50% 

(cinquenta por cento) dos 

funcionários; 

XXVII - AUTOPEÇAS, exclusivamente na 

modalidade delivery, mantendo-se 

presencialmente o quantitativo de 50% 

(cinquenta por cento) dos 

funcionários; 

SINCOPEÇAS 

(delivery) 

XXVIII - em ESTABELECIMENTOS 

PRIVADOS DE EDUCAÇÃO NAS 

ETAPAS INFANTIL, FUNDAMENTAL E 

MÉDIO, limitada ao máximo de 30% 

(trinta por cento) da capacidade total 

da instituição; 

 

XXVIII - em ESTABELECIMENTOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS DE EDUCAÇÃO 

NAS ETAPAS INFANTIL, 

FUNDAMENTAL E MÉDIO, limitada ao 

máximo de 30% (trinta por cento) da 

capacidade total da instituição, 

respeitando as recomendações 

previstas nas Portarias nº 028/2020-

GAB/SMS e 090/2020-GAB/SMS; 

 

 

SESC 



 
 
XXIX - SUPORTE DE AULAS NÃO 

PRESENCIAIS; 

XXIX - SUPORTE DE AULAS NÃO 

PRESENCIAIS; 

SINDINFORMATICA 

 

XXX - Estágios, internatos e atividades 

laboratoriais das áreas de saúde; 

XXX - Estágios, internatos e atividades 

laboratoriais das áreas de saúde; 

 

XXXI - Cartórios extrajudiciais, desde 

que observadas as normas editadas 

pela Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás; 

XXXI - Cartórios extrajudiciais, desde 

que observadas as normas editadas 

pela Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Goiás;  

 

XXXII - Atendimento ao público nas 

Centrais de atendimento ATENDE 

FÁCIL; 

SEM CORRELAÇÃO COM APARECIDA 

DE GOIÂNIA 

 

XXXIII - Pesquisa científica, 

laboratoriais ou similares; 

XXXII - Pesquisa científica, laboratoriais 

ou similares; 

 

XXXIV - ESTABELECIMENTOS públicos e 

PRIVADOS DE EDUCAÇÃO NA ETAPA 

SUPERIOR, EXCLUSIVAMENTE NA 

MODALIDADE REMOTA; 

XXXIII - ESTABELECIMENTOS públicos e 

PRIVADOS DE EDUCAÇÃO NA ETAPA 

SUPERIOR, EXCLUSIVAMENTE NA 

MODALIDADE REMOTA; 

SENAC 

(Não presencial) 

XXXV - Coleta, varrição e tratamento 

do lixo urbano; 

XXXIV - Coleta, varrição e tratamento 

do lixo urbano; 

 

XXXVI - Organizações religiosas para 

atendimentos individualizados 

previamente agendados, ficando 

vedada a realização de missas, cultos, 

celebrações e reuniões coletivas.  

XXXV - Organizações religiosas para 

atendimentos individualizados 

previamente agendados, ficando 

vedada a realização de missas, cultos, 

celebrações e reuniões coletivas. 

 

 

 

É o nosso parecer. 

Assessoria Jurídica da FECOMERCIO-GO 


