
Estão liberados para funcionar com atendimento ao público, sendo 
vedada a permanência de crianças menores de 10 anos: 

-  Farmácias (24 horas); 

- Minimercados, Mercados, Supermercados, Mercearias, 
Hortifrutigranjeiros, Açougues, Peixarias, com horário de 
funcionamento até às 20h (vinte horas), permitindo-se somente a 
venda de produtos essenciais, considerados como tais os gêneros de 
alimentação, higiene e limpeza, observando-se o limite de 50% da 
capacidade de lotação, sendo atribuído ao responsável pelo 
estabelecimento a organização da fila externa; 

- Mercado Municipal, observando-se o limite de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade de lotação; 

- Padarias, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral, com 
horários de funcionamento permitido até às 20h (vinte horas), 
observando-se a o limite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
de lotação, ficando proibido o consumo de alimentos no local; 

- Loja de produtos de agropecuária e ração para animais, com horário 
de funcionamento das 8h às 17h, ficando proibido a atividade de banho 
e tosa animal; 

- Postos de combustível, com horário de funcionamento normal, 
vedado o funcionamento das lojas de conveniência anexa a esses 
estabelecimentos; 

- Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres sediados no 
interior de hotéis, pousadas e similares, que deverão funcionar apenas 
para os hóspedes e colaboradores, como forma de assegurar a 
quarentena; 

- Estabelecimentos bancários, com horário de atendimento das 7h30 às 
16h, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) a capacidade de lotação 
dos clientes, sendo responsabilidade dos estabelecimentos garantir 
que o acesso em suas dependências se dê de maneira ordenada, de 
forma a evitar aglomerações, inclusive nas áreas externas do 
estabelecimento; 

-  Casas lotéricas, com horário de atendimento das 8h às 18h, agências 
de crédito e afins, limitando-se a 30% (trinta por cento) a capacidade 
física de lotação dos clientes, sendo de responsabilidade dos 
estabelecimentos garantir que o acesso em suas dependências se dê 
de maneira ordenada, de forma a evitar aglomerações, inclusive nas 
áreas externas do estabelecimento; 

- Borracharias,  

- Chaveiros,  

- Oficinas mecânicas em geral, inclusive de bicicletas; 



- A realização das atividades religiosas de cultos e missas, desde que 
observada a lotação máxima de 20% (vinte por cento) da capacidade do 
local, a aferição de temperatura, aplicação de álcool 70º. 

- Escritórios de advocacia, desde que para atendimento de casos 
urgentes, tais como: prisão em flagrante, cumprimento de medidas 
relacionadas a Habeas Corpus e Mandado de Segurança, e demais 
matérias admitidas em sede de Plantão Judiciário; 

- Concessionárias de serviços públicos de água, luz e gás, com 30% da 
capacidade de lotação, atribuindo-se ao responsável a organização da 
fila externa; 

- Atividades de Consultórios e Clínicas de Saúde (médicos, dentistas, 
fisioterapeutas, psicólogos e veterinários), Laboratórios, e Óticas, desde 
que o atendimento ocorra com horário marcado e sem filas de espera.  

– Atividades do setor de construção civil, respeitando-se os protocolos 
e regras sanitárias. 

Expediente normal - Os Agentes de Endemias, Agentes de Saúde 
Pública, Guardas de Endemias, Guardas Sanitários, os servidores que 
trabalham nas Salas de Vacinação, Campanhas de Vacinação, Vigilância 
Sanitária, Postura Municipal, Guarda Municipal, Unidades Básicas de 
Saúde, Hospitais, Unidades Pré-Hospitalares, Centro de Referência, 
Farmácia Municipal, Fundação Municipal da Infância e Juventude, 
inclusive os Conselhos Tutelares I, II, III, IV e V, bem como as demais 
atividades públicas essenciais, cumprirão normalmente suas 
respectivas jornadas de trabalho. 


