
 

Fernandópolis, 09 de março de 2021 
 
 
 
Ofício ACIF Nº 010/2021  
 
  
 
Excelentíssimo Senhor Prefeito 
 
 
A ACIF – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FERNANDÓPOLIS,  por seu 
Presidente que abaixo assina,  no exercício de seu papel de representar os anseios 
das empresas associadas, vem à presença de Vossa Excelência, após o consenso geral 
dos presentes em reunião realizada na sede da entidade na data de hoje, apresentar   
SOLICITAÇÕES do setor empresarial local,  para a efetivação de alterações no vigente 
DECRETO  MUNICIPAL nº 8.828 de 2021 de 05 de março de 2021, em forma das 
seguintes flexibilizações:   
 
1º. QUE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PRESENCIAL DAS PADARIAS, 
SUPERMERCADOS E SIMILARES seja estendido ATÉ ÀS 20 HORAS, DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, na busca de melhorar as filas e aglomerações que vem ocorrendo;  
 
2º. QUE possa haver maior fiscalização, com orientação/advertência nos BANCOS, 
LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, com a finalidade de diminuir as filas 
e aglomerações, até mesmo, com extensão dos horários de funcionamento, no 
período da fase vermelha; 
 
3º QUE possa haver a liberação para o comércio em geral e prestação de serviço, da 
modalidade similar ao DRIVE THRU, ou seja, a entrega de mercadorias diretamente 
ao cliente dentro de seu veículo, na frente ou próximo a empresa fornecedora;  
 
4º QUE possa haver a liberação para o comércio em geral, incluído os de restaurantes 
e similares, bem como prestação de serviço, da modalidade do TAKE AWAY, que é 
a retirada da mercadoria pelo cliente diretamente na porta da empresa, bem como, 
possibilidade de pagamentos de carnês, etc; e, 



 
 
 
 
5º QUE as LOJAS DE CONVENIÊNCIAS possam ser liberadas para a venda e entrega 
de produtos alimentícios e de padaria aos cientes, na frente da empresa, tanto na 
modalidade similar ao Drive thru (dentro do carro) e take away (retirada na frente 
da empresa), vedado o consumo no local. 
 
Assim, a ACIF acredita que com tais flexibilizações, as empresas locais poderão ter o 
necessário incentivo e apoio para se adaptarem economicamente a presente fase 
vermelha, sem prejuízo do setor da saúde local. 
 
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.  
Atenciosamente 
 

 
 
Saulo dos Santos Marin            
Presidente  
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CANDIDO 
MD. Prefeito Municipal de Fernandópolis-SP. 
 


