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COMUNICADO 

 
A todos os produtores, estabelecimentos comerciais e transportadoras do setor de Flores no Brasil, seguem 

as orientações e justificativas para continuidade do trabalho.  

 

COMO PROCEDER EM ATOS DE FISCALIZAÇÃO:  

 

Manter sempre as recomendações e medidas do Ministério da Saúde quanto à prevenção: utilização de 

álcool em gel, higienização dos ambientes e cuidados de higiene pessoal.  

 

PARA LIVRE TRANSPORTE DE CARGAS: 
 

1º passo: Agir com calma, cordialmente e questionar a base legal da fiscalização.  

2º passo: Apresente ao agente de fiscalização, a Portaria do Ministério da Agricultura nº 116/2020, que 

permite o transporte de cargas em geral para insumos agropecuários: 

 
Art. 1º São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários, 

dentre outros, os seguintes produtos, serviços e atividades: 

II - transporte e entrega de cargas em geral; 

 

3º passo: Em caso de resistência, apresente ao agente de fiscalização, a Lei Federal nº 13.979/2020, 

especialmente os seguintes pontos:  

 
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes 

medidas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020).  

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 926, de 2020). 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

 

4º passo: Explicar ao agente de fiscalização que a restrição e o LIVRE TRANSPORTE DE CARGAS só 

podem ser realizados com a recomendação técnica e fundamentada da ANVISA.   

 

Essa recomendação técnica deve seguir os parâmetros da Portaria MS nº 356/2020:  

 
 Art. 4º § 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo formal e 

devidamente motivado e deverá ser editada por Secretário de Saúde do Estado, do Município, do Distrito 

Federal ou Ministro de Estado da Saúde ou superiores em cada nível de gestão, publicada no Diário Oficial 

e amplamente divulgada pelos meios de comunicação. 

 

5º passo: Em caso de resistência, explique ao agente de fiscalização que TODO DECRETO MUNICIPAL 

OU ESTADUAL que restringir o transporte é INCONSTITUCIONAL e apresente a ele o art. 22, XI, da 

Constituição Federal:  
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

XI - trânsito e transporte; 

 

SOMENTE A UNIÃO FEDERAL PODE LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm#art1
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6º passo: Havendo resistência, solicite cordialmente a apresentação de LEI FEDERAL que restrinja o 

transporte e APRESENTE ao agente de fiscalização o seguinte artigo da Constituição Federal:  

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

 

DECRETO NÃO É LEI.  

EM CASO DE DISCORDÂNCIA DO AGENTE FISCALIZADOR, PROCEDER DE MANEIRA 

CORDIAL E ACATANDO A ORIENTAÇÃO. NO ENTANTO, SOLICITAR NOTIFICAÇÃO POR 

ESCRITO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA SOBRE O IMPEDIMENTO NO TRANSPORTE 

DE CARGAS. EM ATO CONTÍNUO, IMEDIATAMENTE, CONTATAR ASSESSORIA JURÍDICA 

E ENCAMINHAR NOTIFICAÇÃO.  

Contato via whatsapp: (19) 98138-9659 

 
 

 

 

 


