
 

ATIVIDADE ECONÔMICA* COMO FICA EM BANDEIRA PRETA 

  
Restaurantes à la carte, prato feito e 

buffet sem autosserviço 
25% dos trabalhadores, atendimento 

presencial restrito, exclusivo para tele-
entrega, pague e leve ou drive thru 

Restaurantes à la carte, prato feito e 
buffet sem autosserviço (em beira de 

estradas e rodovias) 

25% dos trabalhadores e 25% da lotação, 
atendimento presencial restrito, exclusivo 

para tele-entrega, pague e leve ou drive thru 

Restaurantes de auto-serviço (self-
service) 

FECHADO 

Lancherias e bares 25% dos trabalhadores e atendimento 
presencial restrito, exclusivo para tele-

entrega, pague e leve e drive trhu 
Hotéis e similares 30% dos quartos, com fechamento das áreas 

comuns 
Hotéis e similares em beira de 

estrada 
75% dos quartos, com fechamento de áreas 

comuns 
Comércio de veículos FECHADO 

Manutenção e reparação de veículos Atendimento presencial restrito, lotação 
(clientes +trabalhadores) de 1 pessoa para 

cada 8m² de área útil de circulação 
Comércio atacadista e varejista não 

essencial (de rua, centros comerciais 
ou shopping) 

 
FECHADO 

Comércio atacadista e varejista de 
itens essenciais (rua, centros 

comerciais ou shoppings) e comércio 
de alimentos – mercados, açougues, 

fruteiras, padarias e similares 

Atendimento presencial restrito, lotação 
(clientes +trabalhadores) de 1 pessoa para 

cada 8m² de área útil de circulação. Exclusivo 
para tele-entrega, pegue e leve e drive thru 

Postos de combustíveis Presencial restrito (vedada a aglomeração e 
consumo de alimentos e bebidas) 

Ensino de idiomas, música, esporte, 
dança, artes cênicas, cultura, 

formação profissional, continuada ou 
cursos preparatórios para concursos, 

treinamento e similares 

 
 

Exclusivamente de forma remota 



Construção civil 75% dos trabalhadores, ventilação cruzada, 
distanciamento interpessoal mínimo de 1 

metro, uso obrigatório e correto de máscara 

Indústria de transformação – 
alimentos, bebidas, fumo, têxteis, 

vestuário, couros e calçados, 
madeira, papel e celulose, químicos, 

metalurgia, produtos de metal, 
máquinas e equipamentos, móveis, 

farmoquímicos e farmacêuticos, 
entre outras 

75% dos trabalhadores – máximo possível em 
teletrabalho, ventilação cruzada, 

distanciamento interpessoal mínimo de 1 
metro, uso obrigatório e correto de máscara. 

Restaurantes e espaços coletivos de 
alimentação devem seguir a portaria 319 da 

Secretaria de Saúde 

Saúde – assistência social e à saúde 
humana 

Trabalhadores em teletrabalho ou presencial 
restrito. Atendimento presencial restrito ou 

teleatendimento 

Saúde – assistência veterinária 50% dos trabalhadores em teletrabalho ou 
presencial restrito, com teleatendimento ou 

presencial restrito 
Parques:  temáticos, de diversão, de 

aventura, aquáticos, atrativos 
turísticos e similares – fixos ou 

itinerantes - zoológicos, reservas 
naturais e jardins botânicos 

 
SEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Teatros, auditórios, casas de 
espetáculos, casas de shows, circos, 
cinemas, museus, centros culturais, 
bibliotecas, ateliês de artes/cultura, 
atividades artísticas ou culturais em 

grupos, seminários, congressos, feiras 
e exposições corporativas e 

comerciais, reuniões corporativas, 
treinamentos, eventos sociais ou 

infantis em casas de festas ou 
buffets, eventos sociais ou de 

entretenimento, clubes sociais, 
esportivos e similares. 

 
 
 

FECHADOS OU SEM ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO 

Serviços de educação física: 
academias, centros de treinamento, 
estúdios, em piscina, competições 

esportivas 

 
FECHADO 

Cabelereiros e barbeiros FECHADO 



Petshop FECHADO 
Missas ou serviços religiosos 25% dos trabalhadores, exclusivo para 

captação audiovisual. Sem atendimento ao 
público 

Bancos, lotéricas e similares 50% dos trabalhadores. 
Teleatendimento/atendimento individual 

agendado 

Serviço imobiliário e similares; 
serviços de auditoria, consultoria, 

engenharia, arquitetura, publicidade, 
administrativos e auxiliares, agências 
de turismo e de passeios e excursões, 

25% dos trabalhadores. Somente 
teleatendimento 

Serviços profissionais de advocacia e 
contabilidade 

25% dos trabalhadores. Teleatendimento ou 
presencial restrito 

Serviços domésticos: faxineiros, 
cozinheiros, motoristas, babás, 

jardineiros e similares 

 
FECHADO 

Serviços de Tecnologia da 
Informação, telecomunicações, 

eletricidade, gás, captação e 
tratamento de água, coleta de lixo, 

100% dos trabalhadores em teletrabalho ou 
presencial restrito, para teleatendimento ou 

presencial restrito 

Transporte rodoviário fretado de 
passageiros 

50% assentos – janelas abertas ou sistema de 
renovação de ar 

Transporte rodoviário de cargas 100% dos trabalhadores – janelas abertas ou 
sistema de renovação do ar 

Transporte rodoviário coletivo de 
passageiros – intermunicipal 

50% dos assentos (janela) – com 
janelas/alçapão abertos ou sistema de 

renovação de ar 

Correios, serviços postais e similares 50% dos trabalhadores. Teleatendimento ou 
presencial restrito 

*Tabela baseada no decreto do Governo do Estado, publicado no Diário Oficial 

no dia 22 de fevereiro 


