
 

                   

DECRETO Nº 34, DE 19 DE MARÇO DE 2021. 
 

Estabelecimentos ou 
Ramos de Atividades 

Funcionamento de 
Segunda-feira à Sábado 

Funcionamento Domingos e Feriados 

Hotéis e afins, postos de combustível, farmácias e 
drogarias. 

Permitido o atendimento/retirada no local, 
entregas no domicílio, sem limite de horário de 

funcionamento. 

Permitido o atendimento/retirada no local, 
entregas no domicílio, sem limite de horário 

de funcionamento. 

Consultórios de medicina, tanto do trabalho, 
especialidades (nutrição, psicologia, afins). 

Funcionamento até às 18h (um usuário por vez, 
sem sala de espera). 

Somente casos de urgência. 

Consultórios odontológicos e clínicas de fisioterapia. 
Funcionamento até às 18h (um usuário por vez, 

sem sala de espera). 
Somente casos de urgência. 

Cooperativas agropecuárias e clínicas veterinárias. 
Permitido atendimento/retirada no local até às 18 

horas, sendo proibido adentrar no 
estabelecimento (após esse horário somente 

entregas no domicílio). 

Somente entregas em domicílio. 

Serviços de contabilidade, advocacia, despachantes, 
engenharia, corretores imobiliários, e cartório. 

Permitido atendimento no local, até às 18 horas. Somente casos de urgência. 

Casas lotéricas, correios, agências de atendimento 
de serviço bancários e correspondentes bancários. 

Permitido atendimento no local, até às 18 horas, 
após esse horário permitido apenas 

funcionamento do autoatendimento (caixa 
eletrônico). 

Permitido apenas funcionamento do 
autoatendimento (caixa eletrônico). 

Supermercados, mercados de pequeno e médio 
porte. 

Permitido atendimento/retirada no local até às 18 
horas, após esse horário somente entregas no 

domicílio. 
Somente entregas em domicílio. 

Lanchonetes, padarias, lojas de conveniência, 
sorveterias, açaiteria, bares, pizzarias, 

hamburguerias e demais estabelecimentos 
similares. 

Permitida retirada no local até às 18 horas sem 
consumo interno, após esse horário somente 

entregas no domicílio. 
Somente entregas em domicílio. 

Bares. 

Permitida retirada no local até às 18 horas 
proibido consumo interno, após esse horário 

somente entregas no domicílio. 
Proibido colocar mesas e cadeiras na área interna 

ou externa e aglomerações nas imediações do 
estabelecimento. 

Somente entregas em domicílio. 

Restaurantes 
Permitido consumo interno (um por mesa) até às 

18h, após somente entregas em domicílio. 

Permitido consumo interno (um por mesa) 
até às 18h, após somente entregas em 

domicílio. 

Lojas de vestuário, eletrodomésticos, materiais de 
construção, autopeças, floricultura, papelarias, lojas 
de utilidade domésticas, afins, lojas de assistência 

técnica de celulares, computadores, internet. 

Permitido atendimento/retirada no local até às 18 
horas, sendo proibido adentrar no 

estabelecimento (após esse horário somente 
entregas no domicílio). 

Somente entregas em domicílio. 

Oficinas mecânicas, auto elétricas, borracharias, 
lava jatos. 

Permitido atendimento no local até às 18 horas, 
após esse horário somente casos de 

urgência/socorro. 
Somente casos de urgência. 

Salões de beleza, cabeleireiros, pedicures, 
manicures, barbearias, clínicas de estética, estúdio 

de tatuagem. 

Funcionamento até às 18h (um cliente por vez, 
sem sala de espera). 

Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Instituições religiosas, igrejas e afins. 
Funcionamento com 30% (trinta por cento) da 

capacidade, 2 metros de distância entre pessoas. 

Funcionamento com 30% (trinta por cento) da 
capacidade, 2 metros de distância entre 

pessoas. 

Autoescolas 
Permitido funcionamento até às 21 horas, 

conforme orientações da Secretaria de Saúde. 
Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Casas de shows, boates, casas noturnas, chácaras 
para eventos festivos com fins comerciais e demais 

eventos que possam gerar a aglomeração de 
pessoas. 

Proibido qualquer tipo de funcionamento. Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Feiras do setor de alimentação e bazares. Proibido qualquer tipo de funcionamento. Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Academias, atividades de ginásticas, centros de 
pilates, centro de outras práticas esportivas, como 

Judô, Karatê e afins. 
Proibido qualquer tipo de funcionamento. Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Estabelecimentos de prática de esportes coletivos. Proibido qualquer tipo de funcionamento. Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Clubes recreativos, pesqueiros e hotéis fazendas. Proibido qualquer tipo de funcionamento. Proibido qualquer tipo de funcionamento. 

Reuniões, convenções e cursos, escolas de idiomas. Proibido qualquer tipo de funcionamento. Proibido qualquer tipo de funcionamento. 


