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A Associação dos Municípios do Centro Serra em reunião na tarde desta terça-feira (13/04) 

definiu protocolos e as medidas sanitárias extraordinárias para fins de prevenção e de enfrentamento 

à pandemia causada pelo novo Coronavírus. As novas determinações seguem o Decreto Estadual 

55.837, de 09 de abril de 2021. 

Abaixo segue resumo dos protocolos a serem seguidos enquanto a região permanecer em 

Bandeira Preta, permitindo mediante Cogestão, adotar protocolos até o limite da Bandeira 

Vermelha. 

 

A AMCSERRA destaca a necessidade de a população manter ativos os protocolos de 

saúde utilizados para conter o avanço do Coronavírus, e manter aberto e em atividades os 

estabelecimentos comerciais e de serviços. 

 

 

AMCSERRA, 13 de abril de 2021. 

 

 

 

Valdir José Rodrigues 

Prefeito de Segredo 

Presidente da AMCSERRA 
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ORIENTAÇÃO GERAL SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ACORDO COM O NOVO DECRETO DO 

ESTADO – COGESTÃO. 

 

 

 

 

 

 

ESTABELECIMENTO DIAS/HORÁRIO REGRAS 

 

Supermercados/mercados e minimercados 

- Todos os dias; 

- Sem restrição de horário. 

- Regras gerais; 

- Controle de entrada e saída de clientes na 

porta de entrada. 

 

 

 

 

Restaurante/bares/lancherias/sorveterias/padarias 

- Presencial de segunda a sexta-

feira: das 05h às 22h. Ingresso no 

estabelecimento até às 22h e a 

saída até as 23h. Das 22h às 5h, 

somente delivery; 

- Sábado, domingo e feriado: das 

5h às 15h, pode receber clientes 

presencialmente. Ingresso até as 

15h e saída até as 16h. Das 15h às 

- Regras gerais; 

- Capacidade máxima de 25% (referência 

ppci); 

- Grupos por mesa de até 5 pessoas; 

- Mesas com 2m de distância (devendo 

isolar ou distanciar ou ainda retirar as 

demais obrigatoriamente). 

- Obrigatório a colocação de lixeira nas 

saídas dos banheiros; 

REGRAS GERAIS 

- USO CORRETO DA MÁSCARA (proprietários, funcionários e clientes). 

- DISPENSER COM ÁLCOOL GEL 70% NA PORTA DE ENTRADA. 

- CARTAZ COM CAPACIDADE MÁXIMA DE LOTAÇÃO NA ENTRADA E OBEDECER A CAPACIDADE (REGRA 

1x8m² DA ÁREA TOTAL DE CIRCULAÇÃO). 

- HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ANTIBACTERICIDAS DE FORMA CONSTANTE. 

- DEFINIR E DIVULGAR HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE GRUPOS DE RISCO. 
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20h, o atendimento pode ser feito 

por delivery e pegue e leve. Das 

20h às 5h, somente delivery. 

- Proibido música ao vivo e vedado som 

mecânico. 

Loja de material de construção - Todos os dias; 

- Sem restrição de horário. 

- Regras gerais. 

 

Farmácias - Todos os dias; 

- Sem restrição de horário. 

- Regras gerais. 

 

 

Distribuidora de bebidas  

- Presencial de segunda a sexta-

feira: das 05h às 20h. Das 20h às 

5h, somente delivery; 

- Sábado, domingo e feriado: 

Das 5h às 20h, o atendimento 

pode ser feito por delivery e 

pegue e leve. Das 20h às 5h, 

somente delivery. 

- Regras Gerais; 

- Proibido a permanência e consumo no 

local (interno e externo). 

 

 

Postos de combustíveis (área urbana) 

- Todos os dias; 

- Conveniência das 05h às 20hs; 

- Após às 20h somente para 

comércio de combustível ou 

pague e leve; 

- Regras gerais; 

- Após as 20h proibida a permanência na 

área interna e externa. 

 

 

 

Bancos/lotéricas/serviços financeiros 

 

 

- De segunda a sexta-feira: das 

05h às 18h; 

- Sábados: até 14h. 

- Regras gerais; 

- Com 50% dos trabalhadores; 

- Atendimento com agendamento; 

- Controle de acesso; 

- Após abertura da agência orientação de 

distanciamento nas filas para atendimento 

e/ou autoatendimento.  

Serviços de higiene e alojamento de animais domésticos (petshop) - Todos os Dias: das 05h às 20h. 

- Regras Gerais; 

- Com 25% de trabalhadores; 

- Atendimento individual sob agendamento; 
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- Modalidade pague e leve. 

 

Salão de beleza/estética/barbearia 

 

 

- Todos os dias: das 05h às 20h. 

- Regras Gerais; 

- Rígido controle de acesso, respeitando o 

teto de ocupação;  

- Distância de 2m² a cada cliente. 

Serviços de educação física (academias, piscinas etc., inclusive em clubes e 

condomínios) 
- Todos os dias: das 05h às 22h.   

- Regras gerais, exceto lotação, que deve ser 

de uma pessoa a cada 16 m²; 

- Exclusivo para manutenção da saúde em 

atendimento individual; 

- No máximo 2 pessoas por profissional. 

- Vedado compartilhamento de 

equipamentos simultaneamente. 

 

 

 

Missas/cultos/reuniões religiosas 

 

 

 

- Todos os dias: das 05h às 22h. 

- Regras gerais; 

- Lotação máxima de 25% do publico. 

- Ocupação intercalada de assentos, com 

ocupação de forma espaçada entre os 

assentos e modo alternado entre as fileiras 

de cadeiras ou bancos, respeitando 

distanciamento mínimo de 1m. 

Balneários e piscinas - Fechados  

Ginásio de esportes/campos/quadras/canchas de bochas/jogos de baralhos - Proibido  

Museus, bibliotecas e centros culturais - Fechado ao público - somente para manutenção; 

- com 25% dos trabalhadores. 

 

Feiras ao ar livre 

- De segunda a sexta-feira: das 

05h às 20h 

- Regras gerais; 

- Bancadas com distância de 3 metros. 

 

Lojas/comércio não essencial 

- Todos os dias: presencialmente 

das 05h às 20h. Das 20h às 5h, 

somente delivery. 

- Regras gerais; 

- Restrições de distanciamento; 

Praças/brinquedos/parques - Proibido a permanência  

Festas e comemorações - Proibido  
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Administração pública - Expediente normal, ou 

normativa Municipal. 

- Distanciamento  

- Agendamento quando possível 

Hotel - Sem restrição de dias e 

horários 

- Regras gerais; 

- lotação máxima de 30%. 

Indústria, fábricas, ateliês e construção civil - Sem restrição de dias e 

horários 

- Regras gerais; 

- com 75% de trabalhadores  

 

Serviços (sindicatos, conselhos, imobiliárias e consultorias 

- De segunda a sexta-feira das 

05hs às 20hs 

- Regras gerais; 

- atendimento individual sob agendamento; 

- com 25% dos trabalhadores. 

 

Transporte coletivo  

 

- Sem restrição de dias e 

horários 

- Lotação máxima de 60% da capacidade do 

veículo, com obrigatoriedade do uso 

contínuo e correto de máscara e da 

ventilação (janelas e/ou alçapão abertos) 

 

 

 

 

Restaurantes e postos de combustiveis de rodovias 

 

 

 

 

- Sem restrição de dias e 

horários 

- Regras gerais; 

- Dedicados à alimentação e à hospedagem 

de transportadores de cargas e de 

passageiros. 

- Capacidade máxima de 25% (referência 

ppci). 

- Grupos por mesa de até 5 pessoas. 

- Mesas com 2m de distância (devendo 

isolar ou distanciar ou ainda retirar as 

demais obrigatoriamente); 

- Obrigatório a colocação de lixeira nas 

saídas dos banheiros; 

- Proibido música ao vivo e vedado som 

mecânico. 
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