
DECRETO ESTADUAL de 21.03.2021 

 

Período de vigência: 22.03 a 04.04.2021. 

 

O Decreto nº 55.769, que vedava o funcinamento de atividades presenciais no período da 20hs. às 5hs. foi 
revogado, mas foram estabelecidas regras de horários para as diferentes atividades. 

 

Este novo Decreto reabriu a possibilidade dos Municipios estabelecerem medidas substitutivas à Bandeira 
Preta, que segue em vigor em todo o Estado. 

E, com a decisão da AMPARA (Associação dos Municipios do Vale do Paranhana), de adotar os critérios 
da bandeira vermelha, os protocolos sanitários a serem seguidos pelas diferentes arividades serão os 
seguintes: 

 

Restaurante a la carte, prato feito e buffet sem autosserviço 

• 50% dos trabalhadores 

• 25% de lotação com distância de 2 m. entre mesas, máximo 4 pessoas por mesa 

• Apenas cliente sentados, sem espera em pé 

• Buffet apenas com atendente servindo 

• Proibido música ao vivo 

• Horários: Presencial de segunda a sexta, entre as 5hs. e as 18hs.  
A modalidade pegue e leve pode funcionar até as 20hs.; após as 20hs., somente teleelentrega. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
Pode funcionar com pegue e leve e drive thru das 5hs. às 20hs. Após, somente teleentrega 

 
 
Restaurante a la carte, prato feito e buffet sem autosserviço (beira de estradas e rodovias) 

• 50% dos trabalhadores 

• 25% de lotação com distância de 2 m. entre mesas, máximo 4 pessoas por mesa 

• Apenas cliente sentados, sem espera em pé 

• Buffet apenas com atendente servindo 

• Proibido musica ao vivo 

• Sem limitação de horários 

• Funcionamento em qualquer dia da semana 
 
 
Restaurantes exclusivamente de self-service  - fechados 
 
 
Lanchonetes, lancherias, bares e sorveterias 

• 50% dos trabalhadores 

• 25% de lotação com distância de 2 m. entre mesas, máximo 4 pessoas por mesa 

• Apenas cliente sentados, sem espera em pé 

• Buffet apenas com atendente servindo 

• Proibido música ao vivo 

• Horários: Presencial de segunda a sexta, entre as 5hs. e as 18hs.  
A modalidade pegue e leve pode funcionar até as 20hs.; após as 20hs., somente tele-entrega. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
Pode funcionar com pegue e leve e drive thru das 5hs. às 20hs. Após, somente tele-entrega 

 
 
Comércio de Veículos 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Afixação de cartaz com número máximo de pessoas no estabelecimento 

• Controle rígido de acesso 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  



 
Manutenção e reparo de veículos 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Sem limitação de horários 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Funcionamento em qualquer dia da semana 
 
 
Manutenção e reparos de objetos e equipamentos 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Sem limitação de horários 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Funcionamento em qualquer dia da semana 
 
 
Comércio Atacadista não Essencial 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Afixação de cartaz com número máximo de pessoas no estabelecimento 

• Controle rígido de acesso 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Comércio Atacadista Essencial 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Sem limitação de horários 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Funcionamento em qualquer dia da semana 
 
 
Comércio Varejista não essencial (rua) 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Afixação de cartaz com número máximo de pessoas no estabelecimento 

• Controle rígido de acesso 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Horário: segunda a sexta das 5hs, às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Comércio Varejista não essencial (shopping e centro comercial) 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Afixação de cartaz com número máximo de pessoas no estabelecimento 

• Controle rígido de acesso 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Horário: segunda a sexta das 5hs, às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Comércio Varejista essencial (rua) 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Sem limitação de horários 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Funcionamento em qualquer dia da semana 
 



 
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Sem limitação de horários 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Funcionamento em qualquer dia da semana 

• Permitido funcionamento de feiras ao ar livre, com distanciamento de 3 m. entre bancas 
 
 
Servicos de higiene pessoal (cabeleireiro, barbeiro, estética) 

• 25% dos trabalhadores 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 8m² de área útil de circulação 

• Afixação de cartaz com número máximo de pessoas no estabelecimento 

• Controle rígido de acesso 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Ensino de Idiomas 
Fechado - Somente por meio remoto 
 
 
Escolas, escolas maternais, creches 
Fechado 
 
 
Academia de ginástica 

• Atendimento presencial restrito 

• 01 pessoa com máscara a cada 32m² de área útil de circulação 

• Grupoo máximo de duas pessoas para cada profissional habilitado 

• Afixação de cartaz com número máximo de pessoas no estabelecimento 

• Controle rígido de acesso 

• Fixação de horário preferencial para atendimento de grupos de risco 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Lavanderia e similares 

• 25% dos trabalhadores  

• Exclusivo para Teleentrega, Pegue e Leve e Drive-Thru 
 
 
Petshops 

• 25% dos trabalhadores 

• Atendimento individual, sob agendamento 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Imobiliárias  

• 25% dos trabalhadores  

• Distanciamento de 1m. entre os postos de trabalho 

• Atendimento individual, sob agendamento 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
 
 



Advocacia e Contabilidade 

• 50% dos trabalhadores  

• Distanciamento de 1m. entre os postos de trabalho 

• Atendimento individual, sob agendamento 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Arquitetura, engenharia e publicidade 

• 25% dos trabalhadores  

• Distanciamento de 1m. entre os postos de trabalho 

• Atendimento individual, sob agendamento 

• Horário: segunda a sexta das 5hs. às 20hs. 

• Sábados, domingos e feriados não pode abrir presencialmente.  
 
 
Edifícios e condominios 

• 50% dos trabalhadores 

• Distanciamento de 1m. entre os postos de trabalho 

• Fechamento de áreas comuns 
 
 
Serviços médicos 
100% dos trabalhadores 
 
 
Construção Civil 

• 75% dos trabalhadores 

• Distanciamento de 1m. entre os postos de trabalho 

• Se faz refeições no local de trabalho, distancia de 2m. entre as pessoas 
 
 
Hotéis e Pousadas 

• 30% de ocupação 

• Com selo de turismo responsável – 60% de ocupação 

• Ate dez unidades isoladas entre si – 60% de ocupação 

• Em beira de estrada – 75% de ocupação 

• Fechamento de áreas comuns 
 
 
Praias, praças e parques 

• Permanência em praças e parques e faixas de areia segue vedada 

• Banho de mar segue proibido 

• Permitida a prática de esportes aquáticos individuais 
 
 
 
REFORÇO NO PROTOCOLO EM TODAS AS BANDEIRAS 
 

• Obrigatório o uso de máscara conrindo boca e nariz sempre 

• Distanciamento físico, sem aglomerações, inclusive no trabaklho 

• Manutenção de portas e janelas abertas 

• Higienização constante das mãe com água e sabão ou álcool gel 


