COMUNICADO n.º 4 –data 02-04-2020

COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
ESCLARECIMENTO SOBRE AS AÇÕES DA ENTIDADE
Prezados Associados,
A pandemia do Covid-19 (coronavírus) demonstra um cenário jamais vivido, sem
precedentes, mesmo gozando de informações privilegiadas, recursos tecnológicos e
meios de prevenção, cujos impactos serão sentidos por todos nós.
Os Decretos do executivo Municipal n.ºs 4007, 4008, 4009, 4012 estabeleceram as
regras restritivas ao funcionamento das empresas no Município, à exceção das
atividades e serviços considerados essenciais.
A CDL Montes Claros solicitou ao executivo uma revisão desses decretos, com
normas mais flexíveis ao comércio, porém, nem todos nossos pedidos foram
atendidos. Estamos em contato constante com o Executivo Municipal para que as
normas para funcionamento do comércio sejam flexibilizadas, mas sem sucesso até
o presente momento com justificativa da gravidade da pandemia e a limitada
capacidade do sistema de saúde regional.
Outras ações têm sido implementadas pela entidade, tais como: 1) o trabalho junto
ao sistema financeiro local para a liberação de recursos com taxa mais acessíveis;
2) solicitação ao Município para a prorrogação dos vencimentos dos tributos de sua
competência; 3) o acompanhamento e divulgação em nossos canais de orientações
jurídicas e financeiras, além das constantes orientações das normas editadas pelos
Governos Federal, Estadual e Municipal sobre medidas de saúde e vigilância
sanitária direcionadas às empresas e à população; 4) encaminhamentos junto aos
Governos Federal e Estadual solicitando a prorrogação dos vencimentos de todos
os tributos de suas competências. Ainda, a divulgação através de nossas redes de
Lives e/ ou vídeos com orientações sanitárias e comportamento nas empresas.
Compreendemos o quão atípico é o momento quando todos (CDL, associados,
Município, Governo Estadual e Federal) devem equilibrar seus interesses, na tomada
de decisões pautadas no direito à saúde (vida) em contraposição ao direito
econômico da atividade empresarial.
Por fim, informamos que a entidade está atenta ao cenário do coronavírus em nosso
município, e que continua trabalhando diuturnamente para orientá-los nas melhores
estratégicas e práticas, dentro do que dispõe a legislação vigente do Covid-19, além
de estar em contato constante com as autoridades municipais para flexibilizar as
regras do funcionamento do comércio em nosso Município.
Contem conosco!
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