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Vamos analisar 
o que pode e 
não pode 
funcionar



O que não pode funcionar?

• Shoppings, galerias e congêneres;

• Comércio e serviços em geral;

• Bares e restaurantes;

• Salões de beleza e barbearias;

• Academias;

• Educação;

• Eventos;

• Construção civil.



O que pode funcionar?

• Bares e restaurantes com delivery ou 
drive-thru (que contenham estrutura 
própria para isso);

• Supermercados. hipermercados, 
açougues, padarias, feiras livres, 
cerealistas e congêneres*, mas vedado 
consumo no local e com horário especial 
para idosos;

• Saúde animal;

• Óticas (1 cliente por vez);

*Qualquer atividade que de forma preponderante comercialize: 
carnes, leite, feijão, arroz, farinhas, legumes, pães, café, frutas, 
açúcar, óleo ou banha e manteiga.



O que pode funcionar?

• Atividades industriais com capacidade 
reduzida;

• Transportadoras, armazéns e oficinas de 
veículos com agendamento e portas 
fechadas;

• Bancos e cooperativas de créditos;

• Postos de combustíveis;

• Hospitais, farmácias, clínicas, lavanderias, 
serviços de limpeza;



O que pode funcionar?

• Com agendamento: taxi, aplicativo de 
transporte, serviços de entrega, hotéis, 
assistência técnica de eletrônicos;

• Serviços de segurança privada;

• Meios de comunicação social, inclusive 
eletrônica, empresas jornalísticas, 
radiodifusão sonora e de sons e imagens.



Horário de funcionamento

De acordo com o decreto, o 
horário de atendimento presencial 
ao público das atividades 
essenciais se limita até às 20 
(vinte) horas.
*As regras de funcionamento e segurança poderão ser 
encontradas com detalhes no Art. 3º do decreto.



Não sou essencial, como ficam meus 
empregados?

O decreto regra o funcionamento das 
atividades com o intuito de preservar a saúde 

de todos os munícipes, isso quer dizer que não 
poderão trabalhar, mesmo que internamente, 

sem atendimento ao público.

Com o fim da vigência da Lei 14.020, que 
regravam as reduções de jornada e salário, 

assim como suspensão de contrato de 
trabalho, estas medidas não poderão ser 

aplicadas.



Não sou essencial, como ficam meus 
empregados?

Como o decreto é novo, alguns sindicatos 
ainda estão se posicionando sobre o 
assunto, mas algumas medidas poderão 
ser aplicadas: banco de horas, 
compensação de horas, férias de 
empregados que possuam período 
aquisitivo completo e home office.



E como fica o município?

• Fica proibida a realização por coletivos e entidades religiosas, associativas, desportivas 
amadoras, condominiais, de entretenimento, clubes, dentre outros, bem como pelas 
organizações da sociedade civil, de toda e qualquer atividade coletiva ou que implique 
ou resulte em aglomeração de pessoas;

• Fica proibida a circulação de veículos automotores, veículos de propulsão humana 
(bicicletas, patinetes e similares) e de munícipes sem finalidade relativa à utilização ou 
à prestação dos serviços essenciais;

• Fica vedado o acesso, a todos os munícipes, às praças e aos parques municipais;

• Fica permitido unicamente o exercício de aulas e atividades presenciais nas instituições 
de ensino técnico e superior voltadas à área da saúde.



Fique em casa, utilize máscara 
todo o tempo, higienize sempre as 

mãos, roupas e alimentos, não 
aglomere e respeite o 
distanciamento social.

Estamos todos juntos pela vida!



CONTATO

Lembramos que nossa equipe está 
trabalhando em Home Office 
integralmente e todos os trabalhos 
serão realizados, preferencialmente, pelo 
Domínio Atendimento.

Em caso de urgência, as ligações 
telefônicas serão redirecionadas às 
equipes.


