
 

ATENÇÃO: Os serviços essenciais estão AUTORIZADOS a funcionar das 5:00 horas da manhã até as 20:00 horas 
da noite (respeitando o toque de recolher 20h até as 5h) 

Atividade Horário de funcionamento 
Toque de recolher Todos os dias – 20h às 5h 

Mercados, supermercados, mercearias e 
similares, conveniência  

AUTORIZADO, respeitando o horário do toque de recolher (das 
20h às 5h). Proibido consumo no local 

Açougues AUTORIZADO, respeitando o horário do toque de recolher (das 
20h às 5h). 

Padarias AUTORIZADO, respeitando o horário do toque de recolher (das 
20h às 5h). 

Restaurantes, lanchonetes, petiscarias, 
sorveterias, açaís, cachorro-quente 

AUTORIZADO, apenas retirada no balcão até às 20h ou delivery 
até às 23 horas 

Delivery AUTORIZADO até as 23h somente para alimentação e 
medicação (conforme decreto municipal) 

Templos religiosos  AUTORIZADO APENAS DE FORMA ON-LINE 

Salão de beleza, barbearias, 
microblanding, micropigmentação e 
estética 

NÃO AUTORIZADO 

Prestadores de serviço em geral de 
atividade essenciais presente no decreto 
estadual Nº6983 

AUTORIZADO 

Lojas de roupas, sapatarias, papelarias e 
lojas de quinquilharias 

NÃO AUTORIZADO 

Serviços de contabilidade e advocacia Preferencialmente home office 

Chácaras de lazer NÃO AUTORIZADO 

Academia de ginástica, pilates NÃO AUTORIZADO 

Atividades ao ar livre NÃO AUTORIZADO 

Autoescolas, cursos profissionalizantes, 
escola de idiomas tecnólogos e similares 

NÃO AUTORIZADO 

Lava-jatos AUTORIZADO 

Disk bebidas e lojas de conveniência AUTORIZADO DAS 8H ÀS 20H. (Proibido consumo no local) 
ATENÇÃO À LEI SECA: PROIBIDA VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS DAS 20H ÀS 5H  

Tabacarias NÃO AUTORIZADO 

Petshops Apenas para venda de medicamentos ou rações. Banho e Tosa 
também estão permitidos  

Clínicas Veterinárias   AUTORIZADO – Respeitando o toque de recolher das 20h às 5h 

Auto center, auto elétrica, oficinas e 
similares 

AUTORIZADO, respeitando o horário do toque de recolher (das 
20h às 5h) 

Lojas de materiais de construção, 
depósitos, distribuidoras e similares 

AUTORIZADO, respeitando o horário do toque de recolher (das 
20h às 5h) 

Clínicas e consultórios médicos, 
odontológicos, fisioterapia, psicologia e 
transtorno do aspecto autista 

AUTORIZADO respeitando o toque de recolher das 20h às 5h 



 

ATENÇÃO: Os serviços essenciais estão AUTORIZADOS a funcionar das 5:00 horas da manhã até as 20:00 horas 
da noite (respeitando o toque de recolher 20h até as 5h) 

Coleta de entulhos e resíduos, serviços 
de roçada e limpeza de terreno em geral 

AUTORIZADO, respeitando o horário do toque de recolher (das 
20h às 5h 

Estéticas em salões de beleza NÃO AUTORIZADO  

Agências bancárias Permitido seguindo as orientações da vigilância sanitária  

Indústria  Permitido seguindo as orientações da vigilância sanitária 

Construção civil AUTORIZADO 

Borracharias, chaveiros e serviços 
emergenciais mecânica  

AUTORIZADO 

Lotéricas  AUTORIZADO 

Creches, escolas, faculdades e outros 
instituição de ensino (exceto à distância)  

NÃO AUTORIZADO 

Serviços de organização de eventos, 
reuniões, casamentos, celebrações e 
comemorações 

NÃO AUTORIZADO 

Academias da Terceira Idade (ATIs) NÃO AUTORIZADO 

Atendimento Paço Municipal  *Atendimento das 8h às 12h com horário previamente 
agendado. Serviços essenciais podem: Saúde (urgência e 
emergência), Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Limpeza 
Urbana, Segurança Pública, Assistência Social e Outras 

 

 

 

  


