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Sindicato de Carnes, informa  a respeito da abordagem dos fiscais, imprensa e 
políticos no comércio (açougue em questão), questionando quem pode entrar 
no açougue? Quem pode passar do balcão para dentro do estabelecimento? 
Como é a identificação ? Tendo em vista que a categoria vem sofrendo com 
esse tipo de problema e é necessário orientar, temos a informar o que segue. 

Resposta: 

Nos termos do disposto na Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus e que objetivam 

a proteção da coletividade para evitar a propagação e contaminação do 

coronavírus, o prefeito de São Paulo e o Governador do Estado, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, publicaram os Decretos 59.298/202 e 

64.920/202, com restrições e suspensões de atividades, e  medidas de 

funcionamento de serviços essenciais.  

 

Portanto, o funcionamento dos açougues, por serem considerados atividade 

essencial, deve observar a legislação, pois garante a segurança alimentar e a 

saúde do trabalhador/consumidor  

 

Em tempos de uma grande pandemia proporcionada pelo COVID-19, vírus que 

causa complicações ao sistema respiratório, açougues precisam estar atentos 

quanto a algumas medidas de segurança que visam evitar a contaminação de 

alimentos, funcionários e clientes. 

Enquanto no Brasil e no mundo boa parte das empresas estão com suas 

atividades paralisadas, devido a recomendação de isolamento social, como 

forma de minimizar a propagação do vírus COVID-19, aquelas empresas 

ligadas ao setor de alimentação precisam continuar prestando seus serviços e 

comercializando seus produtos para atender a demanda alimentar da 

população. 
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Destacamos algumas medidas de higiene e segurança que precisam ser 

tomadas ou redobradas para garantir o maior nível possível de segurança 

alimentar para açougues e estabelecimentos congêneres. 

Higienização da infraestrutura e do estabelecimento: Todos nós sabemos 

da importância em seguir todas as orientações quanto a correta limpeza e 

higienização de estabelecimentos que manipulam alimentos. Boa parte destas 

determinações e recomendações são feitas pelos órgãos de vigilância 

sanitária, responsáveis também por fiscalizar o cumprimento de tais medidas. 

Sendo assim, neste momento é importante revisar a rotina de limpeza e 

higienização do açougue como um todo. Além de intensificar a periodicidade 

das limpezas realizadas durante cada turno de trabalho. 

 

Estar atento a limpeza de bancadas, freezers,equipamentos e instrumentos de 

corte, como facas, serras e lâminas, além do ambiente como um todo. 

Quanto maior a praticidade e eficiência dos procedimentos de higienização 

adotados, maior será a garantia da manutenção da segurança de todos. 

 

Higienização das mãos: Para evitar a contaminação pelo COVID-19, as 

autoridades em saúde recomendam a lavagem frequente das mãos com sabão 

ou álcool em gel. Portanto, é importante orientar seus colaboradores quanto a 

lavagem periódica das mãos ou sua desinfecção com álcool em gel. 
 

Vestuário: Orientar seus colaboradores para que utilizem corretamente, 

componentes de segurança como jaleco e avental. Lembramos, que o correto 

neste caso, é que exista no estabelecimento um local apropriado para que o 

funcionário possa trocar de roupa, dentro da própria empresa, evitando trazer 

contaminantes do ambiente externo. 

Esteja atento ao sintomas: Caso algum de seus colaboradores apresentem 

qualquer sintoma que possa ser relac ionado ao COVID-19 como febre, tosse, 
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coriza, dor de cabeça ou fadiga e dificuldade para respirar, dispense o mesmo 

de forma imediata e o oriente a procurar auxílio médico. 
 

Recomenda-se também, que colaboradores enquadrados no grupo de risco, 

como pessoas com mais de 60 anos, sejam orientados a permanecer em 

quarentena nesse período. 

 

Evite aglomerações: De acordo com as recomendações das autoridades em 

saúde e vigilância sanitária, os estabelecimentos precisam controlar o acesso 

de clientes, evitando assim, aglomerações. Por medidas de segurança, é 

necessário manter uma distância mínima de 1,5m entre cada cliente, que pode 

ser demarcada através de adesivos no chão. 
 

Ofereça maior portfólio de produtos embalados: Forneça um portfólio maior 

de produtos já embalados, facilitando e agilizando o atendimento nos 

estabelecimentos. 
 

Ofereça Delivery: Uma boa estratégia para aumentar as vendas e conquistar 

novos clientes neste período é apostar nos serviços de delivery, realizando 

entregas para aqueles clientes que não podem sair de casa 

. 

Seguindo todas as recomendações e dicas aqui apresentadas e recomendadas 

pelos órgãos responsáveis, o  açougue terá sucesso na prevenção ao COVID-

19 e transmitirá maior segurança a clientes e funcionários. 

 

FISCALIZAÇÃO 

Nos termos das legislações citadas, no Estado de São Paulo a fiscalização 

pode ser realizada pela Vigilância Sanitária do estado, com apoio da Polícia 

Militar, sendo que a fiscalização tem sido priorizada para as atividades não 
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essenciais que permanecem abertas. Há também previsão de fiscalização por 

parte da Secretaria de Segurança Pública. 

 

No âmbito Municipal a fiscalização está a cargo das Subfrefeituras e da guarda 

civill metropolitana. As Subprefeituras poderão ainda enquadrar os 

estabelecimentos comerciais em desconformidade com o decreto. Eles 

sofrerão de forma cumulativa e imediata a aplicação das seguintes 

penalidades: interdição imediata de suas atividades mais multa pecuniária 

(calculada nos termos da Lei 16.402, de 22/03/2016). Além disso, o texto prevê 

que as mercadorias e insumos encontrados nos estabelecimentos comerciais 

que não estiverem em conformidade com a legislação e funcionando sem a 

devida licença deverão ser apreendidos pela fiscalização. Aqueles 

estabelecimentos comerciais que sofreram as penalidade e persistirem em 

manter as atividades vão sofrer a cassação de sua Licença de Funcionamento.  

 

 

Por fim, a fundação  PROCON SP tem efetuado fiscalizações relativas ao 

aumento abusivo de preços, principalmente em farmácias e supermercados. 

 

A fiscalização pode ser feita por estes órgãos listados, sendo que a imprensa e 

políticos não podem exercer esta função. 

 

 

POR FIM É IMPORTANTE ORIENTAR OS ESTABELECIMENTOS SOBRE AS 

PRINCIPAIS MEDIDAS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO NO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO – serviços essenciais, nos termos abaixo. 

 
 

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA), administrada pela 

Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, produziu uma cartilha 
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com dicas e recomendações para empresas e trabalhadores que prestam 

atendimento ao público, sobre como prevenir a covid-19. 

Considerando o cenário atual, é de extrema importância que as pessoas que 

trabalham diretamente com o público adotem medidas preventivas no ambiente 

de trabalho. Todo cuidado com a higiene é pouco, tanto para empresas quanto 

para os trabalhadores. 

A empresa deverá rotineiramente: 

- Substituir, sempre que possível, o atendimento presencial ao público por 

serviços “online”; 

- Na impossibilidade de serviços online, providenciar uma barreira física entre 

os colaboradores e clientes (vidro ou acrílico); 

- Na impossibilidade de instalar barreira física, proporcionar o distanciamento 

social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mantendo 

distância maior do que um (1) metro entre as pessoas ; 

- Ampliar a frequência de limpeza do piso, bancadas, superfícies, corrimão, 

maçaneta, e banheiros com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 1%; 

- Disponibilizar e garantir, para uso dos trabalhadores e dos usuários, local 

para lavagem frequente das mãos, provido de sabonete líquido e toalhas de 

papel descartável; 

- Garantir o distanciamento social dos usuários durante a espera do 

atendimento, diminuindo o numero máximo de pessoas no ambiente e realizar 

demarcação no chão do distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas; 

- Proporcionar boa ventilação, mantendo portas e janelas abertas. Em caso de 

ambiente climatizado, realizar a manutenção de aparelhos de ar condicionado, 

observada as orientações das autoridades de saúde e sanitária disponíveis no 

site da Covisa 
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- Nos procedimentos de limpeza do ambiente, recomenda-se não utilizar ar 

comprimido ou água sob pressão, ou qualquer outro método que possa gerar 

respingos ou aerossóis; 

Aos trabalhadores: 

- Manter todos os cuidados gerais em relação à higienização dos ambientes, 

assim como os cuidados de higiene pessoal e distanciamento social; 

- Cumprir todas as rotinas já determinadas pela empresa que visam a proteção 

dos trabalhadores aos riscos ocupacionais, principalmente biológico; 

- Lavar as mãos sempre que possível entre atendimentos e utilizar álcool gel, 

quando a atividade não permitir a frequência da lavagem das mãos; 

- Utilizar luvas de procedimentos descartáveis, as quais devem ser trocadas 

sempre que necessário, em atividades que envolvam o manuseio de 

documentos, produtos, dinheiro ou cartão de pagamento e lavar as mãos entre 

as trocas das luvas, com descarte em local adequado; 

- Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, inclusive canetas e ferramentas. 

Caso necessário, higienizar antes e depois dos procedimentos com solução de 

água e sabão ou álcool 70%; 

- Não comparecer ao trabalho se manifestar sintomas respiratórios e avisar a 

chefia. Pessoas com sintomas respiratórios, bem como os contatos 

intradomiciliares precisam permanecer em isolamento por 14 dias, contados da 

data de início dos sintomas. Nessa situação, caso seja extremamente 

necessário sair de casa, usar máscara; 

 

 
Conclusão: 

 

A fiscalização somente pode ser feita pelos órgãos listados acima, os fiscais 

sempre se identificam com algum documento dos respectivos órgãos e o dono 
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do estabelecimento tem o direito de pedir esta identificação e também pode 

estabelecer regras e os limites de atuação (lugar/balcão), com a justificativa de 

manter a higienização dos locais e de seus funcionários, e tendo em vista a 

orientação de colocação de barreiras físicas para atendimento. 

 


