
 

NOTA DE REPÚDIO 
 

A AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, vem a 

público informar que repudia a decisão da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande, de restringir o horário de funcionamento dos Supermercados e 

congêneres, durante o período de 22 a 28 de março, referente ao Decreto 

Municipal 14.683 de 19 de março de 2021. 

O Decreto Federal nº 10.282, de 20/03/2020, que regulamentou a Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto Estadual n. 15.632, de 09/03/2021, 

reconhecem os supermercados como atividade essencial, permitindo que as 

lojas funcionem de acordo com seus respectivos alvarás de funcionamento, 

todos os dias da semana, inclusive em feriados. 

Ao restringir o horário de funcionamento das lojas de supermercado, obrigando-

as a fechar as 20h, o resultado dessa medida será o inverso do pretendido, pois 

pode trazer riscos à saúde da população e dos nossos colaboradores. 

Com horário reduzido para fazer as compras, haverá aglomeração de pessoas 

não somente no fechamento das lojas, mas também durante todo o momento da 

compra (desde a chegada até a saída da loja), mesmo havendo controle do fluxo 

dos clientes, pois o tempo disponível necessário para o consumidor realizar sua 

compra foi reduzido. Entendemos que, quanto mais tempo disponível para 

realizar a compra, menor será a circulação de pessoas naquele horário. 

Ninguém melhor do que nós, os supermercados, que sabemos entender a 

necessidade e o comportamento dos nossos clientes, motivo pelo qual, temos 

várias lojas nesta capital que funcionam após as 20h, além da possibilidade de 

realizar a compra durante a madrugada, pois temos loja que funciona 24 horas. 

Informamos também que reforçamos a orientação junto aos nossos associados, 

quanto as medidas de biossegurança a serem adotadas neste período, 

destacando: 



 Uso obrigatório de máscaras,  

 Sinalização com mensagens de prevenção ao vírus;  

 Recomendações através do serviço de som interno das lojas, sobre 

medidas de prevenção ao Coronavírus;  

 Sinalização no chão delimitando distância segura nas filas internas e 

filas externas (1,5m de distanciamento);  

 Disponibilização álcool 70% para consumidores e colaboradores;  

 Controle de fluxo de entrada de clientes nas lojas (40% de capacidade 

de atendimento);  

 Desinfecção de carrinhos e cestas de compras;  

 Fixação de placa informativa sobre boas práticas de lavagem das mãos; 

 

Por fim, esclarecemos que está decisão de restringir o horário dos 

supermercados foi tomada de forma unilateral pela Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, sem consultar o setor (AMAS), contrariando os Decretos da 

União e do Estado de Mato Grosso do Sul, trazendo riscos à saúde da população 

em geral e imensa insegurança jurídica aos supermercados da capital.  

 

Campo Grande, 22 de março de 2021. 

 

 

Edmilson Jonas Verati 
Presidente 

 

 

 


