Bandeira

Atividade
Lojas de artigos esportivos, acessórios,
calçados, móveis, descartáveis, colchões,
armarinhos, eletrônicos, materiais de
construção, magazines, salões de estética e
beleza, barbearias.

Fase 1
Delivery ou retirada em
loja no horário
comercial. (08:00 ÀS
18:00 hs)

Branco

Restaurantes, lanchonetes, padarias, lojas de Delivery ou retirada em
bolo, sorveterias, barraquinhas de comidas,
loja, sem consumo local,
depósitos de bebidas, lojas de conveniências com restrição de
Horários, de acordo com
Verde

Decreto Municipal.

Fase 2
Data: 01/06/2020
Atendimento de no máximo 10
pessoas (dependendo do tamanho do
estabelecimento) com distanciamento
de 01 metro por pessoa e
funcionamento cinco dias por
semana, cinco horas por dia (14 :00 às
19:00 hs Presencial e 08:00 às 19:00
Delivery).
Salões de estética e beleza e
barbearias (COM AGENDAMENTO
PRÉVIO , COM LIMITE DE 2 PESSOAS
POR VEZ). Com uso obrigatório de
máscara.
Data: 01/06/2020
Delivery ou retirada em loja, sem
consumo local, sem restrição de
Horários. (Lanchonetes, Barraquinhas
de Comidas e Depósitos de Bebidas,
com isolamento da área externa de
no minimo 01 metro).

Igrejas, templos, centros espíritas, clubes
sociais, etc

Sem permissão

Escolas, cursinhos, faculdades e
universidades, cursos técnicos, casas
noturnas, bares, reuniões sociais
(aniversários, balneários

Sem permissão

Amarela

Laranja

Fase 3
Data: ?
Atendimento de no máximo 10
pessoas (dependendo do
tamanho do estabelecimento)
com distanciamento de 01 metro
por pessoa e seis dias por
semana, seis horas por dia.
(08:00 às 13:00:00 hs). Com uso
obrigatório de máscara.

Fase 4
Data: ?
Atendimento com 50% da
capacidade, em horário
comercial. (08:00 às 13:00 e
15:00 às 18:00 hs. Com uso
obrigatório de máscara.

Fase 5
Data: ?
Atendimento com 50% da
capacidade, em horário
comercial. (08:00 às 13:00 e
15:00 às 18:00 hs. Com uso
obrigatório de máscara

Data: ?
Atendimento de uma pessoa a
cada 10m² de área do
estabelecimento com restrição
de horários e com atendimento
em área externa (respeitando o
espaçamento entre mesas e
restrito a 02 pessoas por mesa).

Data: ?
Atendimento de uma pessoa
a cada 5m² de área do
estabelecimento com
restrição de horários e com
atendimento em área
externa (respeitando o
espaçamento entre mesas e
restrito a 02 pessoas por
mesa).
Data: ?
Atendimento com 50% da
capacidade. Com uso
obrigatório de máscara.

Data: ?
Atendimento com 50% da
capacidade, sem restrição de
horários e com atendimento
em área externa.

Data: 01/06/2020
Permissão para realização de
atividades presenciais com máximo de
10 pessoas, respeitando o
distanciamento de 01 metro por
pessoa.
Data: 01/06/2020
Sem permissão

Data: ?
Permissão de uma pessoa a cada
10m² de área do
estabelecimento. Com uso
obrigatório de máscara.

Data: ?
Atendimento com 50% da
capacidade. Com uso
obrigatório de máscara.

Data: ?
Sem permissão

Data: ?
Estudo de caso

Data: ?
Estudo de caso

Data: 01/06/2020

Data: ?

Data: ?

Data: ?

Sem permissão

Sem permissão

Sem previsão

Estudo de caso

casamentos, formaturas, etc)

Vermelha

Eventos religiosos, procissões, shows,
estádios de futebol, Ginásios, arenas
esportivas, tatuagem e academias.

Sem permissão

Bandeira

Atividade
Lojas de artigos esportivos, acessórios,
calçados, móveis, descartáveis, colchões,
armarinhos, eletrônicos, materiais de
construção, magazines, salões de estética e
beleza, barbearias.

Fase 1
Delivery ou retirada em
loja no horário
comercial. (08:00 ÀS
18:00 hs)

Branco

Verde

Restaurantes, lanchonetes, padarias, lojas de Delivery ou retirada em
bolo, sorveterias, barraquinhas de comidas,
loja, sem consumo local,
depósitos de bebidas, lojas de conveniências com restrição de
Horários, de acordo com
Decreto Municipal.

Igrejas, templos, centros espíritas, clubes
sociais, etc

Sem permissão

Escolas, cursinhos, faculdades e
universidades, cursos técnicos, casas
noturnas, bares, reuniões sociais
(aniversários, balneários

Sem permissão

Amarela

Laranja

Fase 2
Data: 01/06/2020
Atendimento de no máximo 10
pessoas (dependendo do tamanho do
estabelecimento) com distanciamento
de 01 metro por pessoa e
funcionamento cinco dias por
semana, cinco horas por dia (14 :00 às
19:00 hs Presencial e 08:00 às 19:00
Delivery).
Salões de estética e beleza e
barbearias (COM AGENDAMENTO
PRÉVIO , COM LIMITE DE 2 PESSOAS
POR VEZ). Com uso obrigatório de
máscara.
Data: 01/06/2020
Delivery ou retirada em loja, sem
consumo local, sem restrição de
Horários. (Lanchonetes, Barraquinhas
de Comidas e Depósitos de Bebidas,
com isolamento da área externa de
no minimo 01 metro).
Data: 01/06/2020
Permissão para realização de
atividades presenciais com máximo de
10 pessoas, respeitando o
distanciamento de 01 metro por
pessoa.
Data: 01/06/2020
Sem permissão

casamentos, formaturas, etc)

Vermelha

Eventos religiosos, procissões, shows,
estádios de futebol, Ginásios, arenas
esportivas, tatuagem e academias.

Sem permissão

Data: 01/06/2020
Sem permissão

