
 

 

TABELA FASE LARANJA  
VÁLIDA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 06:00 HORAS AS 20:00 HORAS 

 
ATENDIMENTO 
PRESENCIAL 

 

FASE 2 LOCAIS 

Shopping, galerias e 
congêneres 

Capacidade 40%limitada 
Horário: 8 horas por dia 

Funcionamento até as 20:00 
horas 

Shopping Iguatemi :Segunda a 
Sexta das 12:00 horas as 

20:00 horas  
Passeio São Carlos  

Segunda a Sexta 12:00 horas 
as 20:00 horas 

Adoção dos protocolos 
padrões e setoriais específicos 

 

Adotar as regras do protocolo 
sanitário do Decreto Municipal 

222/2020 
Galeria Mercedes 

Passeio São Carlos 
Iguatemi 

 

Comércio 

 Capacidade 40%limitada 
Horário: 8 horas por dia 

Segunda a Sextas das 09:00 
horas as 17:00 horas 

Adoção dos protocolos 
padrões e setoriais específicos 

 

Adotar as regras do protocolo 
sanitário do Decreto Municipal 

222/2020 
Lojas de roupa 

Praça do Comércio,Mercadão. 
Lojas debrinquedos 
Lojas de calçados, 

Oticas 
 
 

Serviços 

Capacidade 40%limitada 
Horário: 8 horas por dia 

Segunda a Sextas das 09:00 
horas as 17:00 horas 

Adoção dos protocolos 
padrões e setoriais específicos 

 

Adotar as regras do protocolo 
sanitário do Decreto Municipal 

222/2020 
Advogados 
Contadores 
Seguradoras 

Despachantes 
Imobiliárias 

Estabelecimentos comerciais 
de assistência técnica de 
produtos eletroeletrônicos 

                 Concessionárias, 
Estacionamentos e 
revendedora de veículos  

 



Salão de Beleza e 
Barbearias 

Capacidade 40%limitada 
Horário: 8 horas por dia 

Funcionamento até as 20:00 
horas 

Adoção dos protocolos 
padrões e setoriais específicos 

 

 

 
Bares 

Proibido consumo 
 

Permitido delivery  
  
 
 

 

Restaurantes ,Lanchonetes 
e Similares 

Capacidade 40%limitada 
Horário: 8 horas por dia 

Funcionamento até as 20:00 
horas 

Atividade de Delivery e Drive 
Tru de acordo com o horário do 

Alvará de Funcionamento 
sendo vedado o consumo de 
bebidas e alimentos no local 

após as 20:00 horas 
Adoção dos protocolos 

padrões e setoriais específicos 
 

 

Academias de esporte de 
todas as modalidades 

Capacidade 40%limitada 
Horário: 8 horas por dia 

Funcionamento até as 20:00 
horas 

Adoção dos protocolos 
padrões e setoriais específicos 
Permissão apenas de aulas e 

práticas individuais, sendo 
suspensas as aulas e práticas 

em grupo 

Tênis 
Musculação 

Dança 
etc 

Outras atividades que 
geram aglomeração 

Proibido 

Festas de caráter público em 
áreas particulares e públicas 

Eventos públicos 
Shows 

 



Eventos  
Convenções e Atividades 

Culturais  

Capacidade 40% limitada 

Horário reduzido (8 horas): 
Após as 6h e antes das 20h 

Obrigação de controle de 
acesso, hora marcada e 

assentos marcados 

Assentos e filas respeitando 
distanciamento mínimo 

Proibição de atividades com 
público em pé 

Adoção dos protocolos geral e 
setorial específico 

 

Atividades essenciais 
Dias e horários de acordo com 

o Alvará de Licença 

Postos de combustíveis  
Supermercados 
Minimercados 

Sacolão 
Padaria 

Mercearia 
Farmácias 
Hospitais 

Clinicas médicas em geral e 
similares  

Comércio de material de 
construção e congeneres 

Pet Shops 
Oficinas Mecânicas e 

congêneres, borracharias 
Postos de Combustiveis e 

Serviços( Rodovias- Sentença 
Judicial 

Locadora de Veículos( 
Sentença Judicial) 

 
Outras atividades 

 
Fica recomendado os cultos e 

missas online. Os templos 
religiosos poderão funcionar e 
receber fiéis para orações e 
orientações religiosas, desde 
que não haja aglomeração de 

pessoas, bem como seja 
respeitado o distanciamento 

social. 

 
 
 
 
 

Templos religiosos 

Lojas de Conveniência, 
Deposito e Comercio de 

Bebidas 

Venda de bebidas alcoólicas 
até as 20:00 horas 

Horário de Funcionamento de 
acordo com o Alvará de 

Licença 

 

 


