
 

Página 1 de 11 
 

Frutal-MG, 07 de agosto de 2020. 

 

 

C O M U N I C A D O 

 

 

Aos associados ACIF/CDL  

 

  

Prezados,  

 

A  ACIF/CDL, vem por meio deste COMUNICAR aos associados que 

conforme o Decreto Municipal nº 11.485 de 06 de agosto, o município 

de Frutal aderiu a Onda Amarela conforme previsto no novo MINAS 

CONSCIENTE, o qual autoriza e regulamenta a abertura e funcionamento 

das atividades comerciais, industriais e serviços em nosso município. 

Desta forma, a partir do dia 08 de agosto, as atividades 

enquadradas na onda amarela estão autorizadas a funcionar, com a 

jornada prevista no alvará de funcionamento concedido pela Prefeitura 

Municipal.  

Porém, as empresas deverão obrigatoriamente seguir o protocolo de 

segurança único previsto no Minas Consciente, o qual deverá ser afixado 

nos estabelecimentos em local visível, e seguidos de forma rigorosa, sob 

pena de fiscalização e penalidades por descumprimento. 

Deverão ser observadas normas de segurança e sanitárias, controle 

de pessoas e distanciamento.  
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Informamos ainda, que no sábado (08/08) véspera do Dia dos 

Pais, o comércio lojista está autorizado o funcionamento em horário 

especial das 08h00 ás 17h00. 

Verifique abaixo a listagem das atividades enquadradas, na Onda 

Amarela.   
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São deveres do empresário individual, da sociedade empresária 

ou simples respeitar as seguintes condições para retomar a atividade 

comercial: 

l – estar ciente das condições e diretrizes do Plano Minas 

Consciente; 

 

ll – implementar e manter todos os procedimentos e protocolos 

gerais e específicos aplicáveis ao estabelecimento; 

 

lll – garantir as regras de postura pelos clientes e pelos 

empregados ou similares dentro de seu estabelecimento; 

 

lV – manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma 

visível e legível, a relação de procedimentos previsto no protocolo 

respectivo. 
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Atenção aos setores de restaurantes, lanchonetes, bares e outros 

serviços de alimentação e bebidas. Antes da sua abertura, esses 

segmentos deverão adotar os critérios a serem seguidos no protocolo 

do novo Minas Consciente.  

 

REGRAS DE COMPORTAMENTO PARA EMPREGADORES, 

TRABALHADORES E CIDADÃOS EM MEIO À PANDEMIA: 

 

Cuidados relacionados aos profissionais, professores, clientes, 

alunos e cidadãos em geral, são mencionados no item 1 do PDF. 

Medidas de proteção aplicáveis a todas as atividades, são 

mencionados no item 2 do PDF. 

 Orientações para atividades hoteleiras, hospedagem em geral e 

dormitórios de empresas, são mencionados no item 3 do PDF. 

Orientações para manuseio, preparo e serviço de alimentos, são 

mencionados no item 4 do PDF. 

 Orientações para serviço de delivery, são mencionados no item 5 

do PDF. 

 Regras para grandes espaços como shopping centers, galerias 

comerciais, museus, atividades de turismo, arenas, parques, 

bibliotecas, centros de convenções, espaços de festas e eventos, 

eventos de grande aglomeração, estádios e congêneres, quando 

liberados para funcionamento, são mencionados no item 6 do PDF. 

 Regras para atividades físicas e desportivas, quando liberadas 

para funcionamento, são mencionados no item 7 do PDF. 

 Regras para atividades de ensino, quando liberadas para 

funcionamento, são mencionados no item 8 do PDF. 



 

Página 11 de 11 
 

  

Regras para Clínicas de Estética, salões de beleza e barbearias, são 

mencionados no item 9 do PDF. 

 Controle de versões, são mencionados no item 10 do PDF. 

 

Acesse o site do Programa Minas Consciente para mais informações: 

www.mg.gov.br/minasconsciente 

 

No caso de dúvidas, entrar em contato pelo telefone (34) 3421-6300, 

em horário comercial. 

 

Atenciosamente.  

 

 

 

Mirts Helena Chagas 
Presidente da ACIF/CDL 

 
 

 
 


