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Serviços de Saúde
A assistência à saúde – incluindo serviços médicos 
e hospitalares, além de consultórios de dentistas e 
clínicas de fisioterapia –  está entre as atividades 
consideradas essenciais, por isso os setores 
permanecem abertos. 

Transporte 
São considerados essenciais o transporte público 
coletivo; de passageiros por táxi e transporte privado 
urbano por meio de aplicativo. No caso do Transcol, 
irá funcionar com 100% da frota durante os 14 dias. 
Fica suspensa  a utilização do passe escolar no 
Sistema.

Indústrias
A atividade é  considerada essencial, portanto não 
haverá restrições quanto ao funcionamento.

O QUE 
FUNCIONA
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Segurança
A atividade de segurança  pública e 
privada, incluindo a vigilância, a guarda 
e a custódia de presos, vai funcionar 
normalmente, já que é considerada serviço 
essencial.

Supermercado
Fecha aos domingos
Vão funcionar de segunda a sábado normalmente, 
já que são considerados serviços essenciais,  
assim como comércio atacadista, hipermercados, 
minimercados,  hortifrútis e lojas de produtos 
alimentícios. 

Padarias
Fecham aos domingos
São consideradas atividades essenciais e ficarão 
abertas de segunda a sábado.

Farmácias
Estão entre as  atividades essenciais e poderão abrir 
todos os dias, incluindo aos domingos.
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Bancos
Foram listados como serviços essenciais 
e poderão ficar abertos: agências  
bancárias, casas lotéricas e serviços 
postais.

Pet Shop
Comércio de produtos e serviços de cuidados animais 
estão permitidos por se tratar de atividade essencial.

Igrejas
Recomendação por celebrações virtuais
Estão na lista dos serviços considerados essenciais 
as atividades de igrejas e templos religiosos. No 
entanto, a recomendação do governo do Estado é que 
cultos, missas e celebrações, como de  casamentos,  
sejam realizados,  preferencialmente,  de forma 
virtual, respeitado o atendimento individual.

Hotéis e Pousadas
São consideradas atividades essenciais. No entanto,   
hotéis, pousadas e afins, estão limitando a 50% 
(cinquenta por cento) a sua capacidade.
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Construção civil
Atividades  da construção civil estão 
liberadas no período de 14 dias, já que a 
área  é considerada serviço essencial.

Combustíveis
São considerados serviços essenciais:  atividades 
de petróleo, combustíveis, biocombustíveis, gás 
liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, 
incluindo postos de combustíveis, produção, 
transporte e distribuição de gás natural.
Essas atividades poderão funcionar de segunda a 
sábado. Os postos de combustíveis poderão abrir 
também aos domingos.

Distribuição de água
Não funciona aos domingos
São serviços essenciais aqueles de distribuição 
de água, incluindo distribuidoras de água a granel 
ou envasada.  Eles podem funcionar de segunda a 
sábado. 
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Peixaria
Não funciona aos domingos
Como comercializa alimentos, também 
pode funcionar, por ser serviço essencial.  

Oficinas Mecânicas
Foram listadas entre as atividades essenciais as 
casas de peças e oficinas de reparação de veículos 
automotores. 

Pesca no mar
A atividade é considerada essencial e, por isso, 
permanece aberta.

Outras atividades
Também são consideradas atividades essenciais e 
ficarão abertas: aquelas envolvendo equipamentos de 
infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos 
em geral, como  elevadores, escadas rolantes; 
atividades envolvendo insumos  aos serviços 
essenciais, incluindo lojas de insumos agrícolas e de 
material de construção. 
erviços funerários, bem como as atividades de 
assistência social e atendimento à população em 
situação de vulnerabilidade, também são essenciais.
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Escolas
Estão suspensas as atividades educacionais 
presenciais em todos os níveis, do infantil à educação 
superior. 
As escolas, com exceção do ensino infantil que foi 
suspenso antes,  podem ficar abertas até a sexta-
feira se quiserem, já que nesse caso as regras passam 
a valer a partir do dia 22 (segunda-feira).  
Ficam suspensos também os cursos livres 
presenciais. Já as  atividades de capacitação e 
treinamento das áreas de saúde e segurança pública 
estão autorizadas.

Restaurantes e bares
Os restaurantes só poderão funcionar por meio do 
sistema de entregas (delivery). Ficam proibidos também 
o sistema drive-thru e o take away (em que a pessoa 
pede pela internet ou telefone e só retira no local).
Será permitido o atendimento presencial em 
restaurantes às margens de rodovias (exceto áreas 
urbanas nas rodovias estaduais), nos aeroportos e no 
interior de hotéis e pousadas (para hóspedes).
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Condomínios
Limitação das áreas comuns
Os administradores e síndicos de 
condomínios  devem limitar a utilização, 
simultânea, das áreas de uso comum de 
lazer para os moradores do mesmo núcleo familiar.

Reuniões
Ficam proibidas as reuniões e confraternizações, com 
exceção daquelas  pertencentes ao mesmo núcleo 
familiar, incluindo quaisquer tipos de eventos sociais.

Comércio
O comércio em geral, com exceção daqueles 
essenciais,  permanece fechado durante os 14 dias. 
Podem atuar somente com sistema de entregas em 
domicílio.
Dessa forma, ficam fechadas lojas de vestuário, 
calçados,  salões de beleza, entre outros. 

Shoppings
Assim como as lojas em geral, não poderão abrir 
durante os 14 dias.
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Praças e parques
Está proibida a  utilização de praças, 
parques, jardins públicos, campos 
públicos de futebol, quadras públicas de 
esportes, ginásios públicos de esportes e 
outros espaços públicos equivalentes.

Academias
Vão permanecer fechadas durante os 14 dias de 
quarentena. 
Atividades físicas coletivas nas áreas e em vias 
públicas também estão proibidas.

Jogos de futebol
Está proibido o funcionamento de clubes de serviço 
e de lazer,  e a realização de atividades esportivas 
de caráter coletivo, ainda que sem a presença de 
público. Ficam suspensos os jogos de campeonato 
nacional de futebol a partir do dia 19/03/21.

Lojas de conveniência
As lojas de conveniência de postos de combustíveis 
deverão permanecer fechadas na quarentena.

FONTE: GOVERNO DO ESTADO.
TOQUE PARA 
SABER MAIS
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