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Saiba quais atividades essenciais de 

Porto Alegre permanecem em funcionamento, 

quais atividades econômicas estão liberadas e 

quais são as medidas sanitárias exigidas 

dos estabelecimentos durante a 

pandemia do Coronavírus.

GUIA DE 
ATIVIDADES 

LIBERADAS E 
REGRAS DE 
OPERAÇÃO 
DURANTE A 

PANDEMIA



2Conforme medidas emitidas até dia 23/06/2020

A Prefeitura de Porto Alegre 
publicou uma série de 
decretos com recomendações 
de isolamento social para 
conter a transmissão do novo 
coronavírus, causador da 
doença Covid-19, entre os porto-
alegrenses. Todas as medidas 
estão baseadas em evidências 
científicas e nas recomendações 
técnicas do Ministério da Saúde 
e da Organização Mundial da 
Saúde. Apesar das restrições, 
há vários setores produtivos 
autorizados a funcionar, 
bastando observar algumas 
regras de operação, para a 
proteção da vida de todos. Por 
meio desta cartilha, queremos 
informar a sociedade sobre 
as regras em vigor na Capital, 
que já projeta a passagem 

do “isolamento social” para o 
“distanciamento controlado”. As 
informações aqui relacionadas 
são úteis para o seu dia a dia. 

Telefones: 
- Secretaria Municipal da Saúde:
156 (opção 6)
- Disque Vigilância, da Secretaria 
Estadual da Saúde (SES): 150
- Disque Saúde, do Sistema 
Único de Saúde (SUS): 136 

Dúvidas, dicas e sugestões 
sobre esse guia: 
WhatsApp: 51 9955.45678
E-mail: 
equipe@ramirorosario.com.br

#POAcontraoCorona

GUIA DE ATIVIDADES LIBERADAS 
E REGRAS DE OPERAÇÃO

INTRODUÇÃO
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QUAIS SÃO AS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS QUE NÃO 
PARARAM?

1. Todos os serviços públicos;

2. Assistência à saúde, 
incluídos os serviços médicos 
e hospitalares; 

3. Farmácias e drogarias;

4. Atividades relacionadas ao 
comércio, serviços e indústria 
na área da saúde e segurança;

5. Atividades médico-
periciais;

6. Assistência social e 
atendimento à população em 
estado de vulnerabilidade;

7. Atividades de segurança 
privada;

8. Atividades de defesa civil; 

9. Transportadoras;

10. Serviços de 
telecomunicações, internet e 
de processamentos de dados 
e relacionados à tecnologia 
da informação;

11. Telemarketing;

- As mesas dos operadores 
devem manter distância 
mínima de 2 (dois) metros 
umas das outras.

12. Distribuidoras de energia 
elétrica, água, saneamento 
básico, serviço de limpeza 
urbana e coleta de lixo; 

13. Serviços de manutenção 
de redes e distribuição 
de energia elétrica e o de 
iluminação pública;

14. Produção, distribuição, 
comercialização e entrega 
realizadas presencialmente 
ou por meio de comércio 
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QUAIS SÃO AS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS QUE NÃO 
PARARAM?

eletrônico de produtos de 
saúde, higiene, alimentos e 
bebidas; 

15. Mercados, supermercados, 
hipermercados, padarias, lojas 
de conveniência, mercearias, 
açougues, peixarias, fruteiras 
e centros de abastecimento 
de alimentos, as distribuidoras 
e centros de distribuição 
de alimentos e de água, 
salvo se estas não forem as 
atividades predominantes do 
estabelecimento;

- O estabelecimento é 
responsável pelas medidas 
gerais de higiene e de 
controle de aglomeração, 
respeitado o distanciamento 
pessoal de 2 metros.

16. Serviços funerários; 
- Nos óbitos em que há 
suspeita de COVID-19, 

não pode haver velório ou 
similar, e o caixão deve estar 
lacrado.
- É caso suspeito de 
COVID-19 aquele que 
foi testado e aguardava 
resultado do exame.
- Nos demais óbitos, o 
velório é limitado a 30% 
da capacidade do local, 
descrita no alvará de 
funcionamento.
- Os estabelecimentos 
funerários devem observar 
as orientações da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e da 
Diretoria-Geral de Vigilância 
em Saúde (DGVS).

17. Guarda, uso e controle de 
substâncias radioativas, de 
equipamentos e de materiais 
nucleares; 

18. Vigilância e certificações 
sanitárias e fitossanitárias;
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QUAIS SÃO AS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS QUE NÃO 
PARARAM?

19. Prevenção, controle e 
erradicação de pragas dos 
vegetais e de doenças dos 
animais;

20. Inspeção de alimentos, de 
produtos e de derivados de 
origem animal e vegetal;

21. Vigilância agropecuária; 

22. Controle e fiscalização de 
tráfego; 

23. Mercado de capitais e de 
seguros; 

24. Serviços de pagamento, 
de crédito, de saque e de 
aporte prestados pelas 
instituições bancárias; 

- Nas agências bancárias, o 
serviço deverá ser realizado 
a portas fechadas, com 

equipes reduzidas e com 
restrição do número de 
clientes, na proporção 
de 1 cliente para cada 
funcionário.

25. Serviços postais; 
- Nos serviços  postais, o 
serviço deverá ser realizado 
a portas fechadas, com 
equipes reduzidas e com 
restrição do número de 
clientes, na proporção 
de 1 cliente para cada 
funcionário.

26. Veículos de comunicação 
e seus respectivos parques 
técnicos, incluídos a 
radiodifusão de sons e de 
imagens, a internet, os jornais, 
as revistas, as bancas de 
jornais e de revistas;

27. Fiscalização tributária e 
aduaneira; 
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QUAIS SÃO AS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS QUE NÃO 
PARARAM?

28. Transporte de numerário; 

29. Atividades de fiscalização; 

30. Produção de petróleo 
e produção, distribuição 
e comercialização de 
combustíveis, de gás 
liquefeito de petróleo e de 
demais derivados de petróleo;

31. Monitoramento de 
construções e de barragens 
que possam acarretar risco à 
segurança; 

32. Levantamento e análise 
de dados geológicos com 
vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por 
meio de alerta de riscos 
naturais e de cheias e de 
inundações;

33. Serviços agropecuários 

e veterinários e de cuidados 
com animais em cativeiro, 
incluídos clínicas veterinárias 
e pet shops;

34. Serviços de manutenção, 
de reparos ou de consertos 
de veículos, de pneumáticos, 
inclusive borracharias, de 
elevadores e de outros 
equipamentos essenciais ao 
transporte, à segurança e à 
saúde, bem como à produção, 
à industrialização e ao 
transporte de alimentos e de 
produtos de higiene;

35. Produção, distribuição 
e comercialização de 
equipamentos, de peças e de 
acessórios para refrigeração, 
bem como os serviços de 
manutenção de refrigeração;

36. Serviço de hotelaria e 
hospedagem;

- Não poderão ser 



8Conforme medidas emitidas até dia 23/06/2020

QUAIS SÃO AS ATIVIDADES 
ESSENCIAIS QUE NÃO 
PARARAM?

utilizadas as áreas comuns 
e o consumo de refeições 
deverá ser feito nos quartos.

37. Atividades acessórias, de 
suporte e a disponibilização 
dos insumos necessários a 
cadeia produtiva relativas ao 
exercício e ao funcionamento 
dos serviços públicos e das 
atividades essenciais;

38. Atividades de pesquisa, 
científicas, laboratoriais ou 
similares, relacionadas com a 
pandemia de COVID-19;

39. Atividades de 
representação judicial e 
extrajudicial, de assessoria 
e de consultoria jurídicas 
exercidas pelas advocacias 
públicas, relacionadas 
à prestação regular e 
tempestiva dos serviços 

públicos;

40. Produção e distribuição 
de numerário à população e 
manutenção da infraestrutura 
tecnológica do Sistema 
Financeiro Nacional e do 
Sistema de Pagamento 
Brasileiro;

41. Fornecimento e 
distribuição de gás;

42. Transporte coletivo de 
passageiros.

- Deverá ser realizado 
apenas com o uso de 
máscara, pelos operadores 
e usuários, sem exceder a 
capacidade de passageiros 
sentados, sendo proibido o 
embarque nos veículos que 
atingirem esta capacidade 
máxima.
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QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?

1. Todas as atividades que 
podem ser realizadas de 
forma remota e individual;

2. Transporte individual de 
passageiros, com as devidas 
medidas sanitárias;

3. Todas as atividades e os 
estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços para 
o Poder Público federal, 
estadual e municipal, inclusive 
a execução de obras públicas;

4. Shoppings centers, galerias e 
centros comerciais; 

- Fica permitido o 
funcionamento de 
farmácias, estabelecimentos 
de comércio e serviços 
na área da saúde, posto 
de atendimento da 
polícia federal, mercados, 
supermercados e afins, 
bancos, terminais de 
autoatendimento, lotéricas, 

correios, estacionamentos 
nele situados, restaurantes, 
bares e lancherias.
- O funcionamento de 
restaurantes, bares e 
lancherias fica permitido 
apenas por sistema de tele-
entrega (delivery) e pegue e 
leve (take away).
- Agências bancárias, 
lotéricas e serviços 
postais, localizados dentro 
de shopping centers e 
centros comerciais, estão 
autorizadas a atender 
de portas fechadas, com 
equipes reduzidas e com 
restrição do número de 
clientes, na proporção de 
um cliente para cada um 
funcionário.

5. Restaurantes, lancherias, 
bares e pubs;

- É permitido apenas por 
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sistema de tele-entrega 
(delivery), pegue e leve 
(take away), sendo vedado 
o ingresso de clientes 
nos estabelecimentos e a 
formação de filas, mesmo 
que externas. 

6. Mercado Público;
– Fica permitido 
o funcionamento 
de restaurantes, 
estabelecimentos com 
comércio de alimentação 
e vendas de produtos 
alimentícios, bem como 
espaços de circulação 
para acesso a tais 
estabelecimentos, permitido 
o funcionamento apenas 
por sistema de tele-entrega 
(delivery), pegue e leve 
(take away), sendo vedado 
o ingresso de clientes 
nos estabelecimentos e a 
formação de filas, mesmo 
que externas.

- O horário de 
funcionamento dos 
estabelecimentos 
autorizados a funcionar no 
Mercado Público poderá 
ser de 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, de segunda a 
domingo.

7. Missas e cultos; 
– Poderão ocorrer com no 
máximo de 30 pessoas, 
desde que não ultrapasse 
50% do limite máximo de 
ocupação e distanciamento 
mínimo de 2 metros entre 
os presentes.

8. Clubes Sociais; 
- Exclusivamente para: 
o condicionamento físico 
dos respectivos atletas 
profissionais contratados, 
observado o distanciamento 
mínimo de 2m (dois metros) 

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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entre os mesmos, sendo 
vedado, em qualquer 
caso, contato físico ou 
aglomerações; a prática de 
esportes individuais pelos 
associados; 
- Os vestiários podem ser 
utilizados, observadas as 
regras de higiene e o limite 
de 1 (uma) pessoa para 
cada 4m2 (quatro metros 
quadrados), devendo ser 
afixada placa na entrada 
que informe o número 
máximo de pessoas 
concomitantes.

9. Academias; 
- Apenas deverá ocorrer 
de forma individualizada, 
sempre limitada a 1 (um) 
aluno por vez, podendo 
ser acompanhado por um 
profissional, observadas as 
regras de higienização.

10. Drive in; 

- Uso de espaços abertos, 
públicos ou privados para 
a realização de atividades 
eventuais no sistema de 
serviço no carro (drive-in) 
com distanciamento de dois 
metros entre os veículos. É 
proibida a permanência fora 
do veículo. 

11. Teatros e centros culturais;
- Exclusivamente para 
captação audiovisual com 
ingresso apenas da equipe 
técnica e sem a presença 
de público.

12. Serviços sociais 
autônomos e entidades 
sindicais; 

- Poderá ocorrer somente 
de forma individualizada 
e com hora marcada, 
observadas as medidas de 
higienização.

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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13. Clube de tiro; 
- Apenas para treinamento, 
testes de aptidão técnica e 
certificação.

14. Serviços de contabilidade 
e advocacia, observadas as 
seguintes condições:

- Distanciamento mínimo 
de 2m (dois metros) entre 
os presentes nas áreas de 
trabalho e de circulação;
– Lotação não excedente 
a 30% (trinta por cento) 
da capacidade máxima 
de ocupação prevista no 
alvará de funcionamento ou 
de proteção e prevenção 
contra incêndio; 
– Atendimento de forma 
individualizada.

15. Conselhos de fiscalização do 
exercício profissional;

16. Atividades de construção 
civil; respeitas as seguintes 

orientações:
- Exclusivamente para 
atender a serviços de 
saúde, segurança, educação 
e assistência social;

- monitorar a temperatura 
corporal e de sintomas 
gripais, diariamente, antes 
do início da jornada;

– encaminhar o empregado 
ou funcionário que 
apresentar sintomas 
de contaminação pelo 
COVID-19 para atendimento 
médico, determinando, em 
caso de  comprovação, o 
afastamento do trabalho 
pelo período mínimo de 
14 (quatorze) dias ou 
conforme determinação 
médica;

– fornecer aos 

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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trabalhadores máscaras 
de proteção facial para 
o seu deslocamento em 
transporte coletivo;

– disponibilizar aos 
trabalhadores na entrada 
do canteiro de obra e nas 
mesas, álcool em gel 70% 
(setenta por cento);

– trocar diariamente os 
uniformes, vedado o 
seu compartilhamento 
e determinar que não o 
utilizem no trajeto de ida e 
volta do trabalho;

– realizar procedimentos 
que garantam a 
higienização contínua 
do local, intensificando 
a limpeza das áreas com 
desinfetantes próprios 
para a finalidade e realizar 
frequente desinfecção com 
álcool 70% (setenta por 

cento) e/ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes 
de efeito similar;

– manter todas as áreas 
ventiladas, inclusive os 
locais de alimentação e 
locais de descanso dos 
trabalhadores;

– controlar a circulação de 
pessoas na entrada da obra 
e em frentes de serviços, 
respeitando a distância 
mínima de 1,5 m (um metro 
e cinquenta centímetros);

– limitar a utilização dos 
elevadores fechados ou 
cremalheiras a 1 (uma) pessoa 
por vez, além do operador;

– reduzir a circulação de 
pessoas nos vestiários e 
refeitórios, por meio de 

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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escala, para garantir o 
espaçamento mínimo de 
2m (dois metros) com a 
realização do procedimento 
de higienização, no mínimo, 
a cada troca de grupo;

– evitar reuniões em grupos;

– restringir a entrada e 
circulação de pessoas que 
não trabalham no canteiro, 
especialmente fornecedores 
de materiais; e

– prover os lavatórios 
dos locais para refeição 
e sanitários de sabonete 
líquido e toalha de papel.

17. As feiras de 
hortifrutigranjeiros ao ar livre 
poderão funcionar, desde que 
observado o distanciamento 
mínimo de 10 m (dez metros) 
entre uma banca e outra;

18. Ferragens e relacionados 
ao comércio de materiais de 
construção;

19. Indústrias  de  produtos  
perecíveis, de  alimentação  
animal, de limpeza e assepsia;

20. Fornecimento e 
distribuição de gás;

21. Lavanderias;

22. Óticas;

23. Salões de beleza e 
barbearias;

- O funcionamento 
dos salões de beleza e 
barbearias deve ser realizado 
com equipes reduzidas e 
com restrição ao número 
de clientes simultâneos 
em até 30% (trinta por 
cento) da capacidade 

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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máxima prevista no alvará 
de funcionamento ou de 
proteção de prevenção 
contra incêndio, como forma 
de evitar a aglomeração 
de pessoas, observada a 
distância de 4 m2 (quatro 
metros quadrados) entre os 
clientes.

24. Indústria e comércio 
de embalagens de papel, 
papelão, vidro e plástico;

25. Indústria e comércio de 
produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos e de 
instrumentos e materiais para 
uso médico e odontológico e 
de artigos ópticos;

26. Fabricação de sabões, 
detergentes, produtos de 
limpeza, cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene 
pessoal;

27. Fabricação de 
equipamentos e acessórios 
para segurança e proteção 
pessoal e profissional;

28. Gráficas;

29. Comércio de adubos 
e fertilizantes e produtos 
químicos orgânicos;

30. Estacionamentos, 
sendo vedado o serviço de 
manobristas;

31. Serviços de manutenção 
predial, residencial, 
condominial e atividades 
paisagísticas, inclusive de 
limpeza em domicílios, 
condomínios prediais e 
serviços combinados para 
apoio técnico a edifícios; 

32. Atividades relacionadas à 

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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produção rural;

33. Produção e comércio de 
autopeças; .

- O atendimento em tais 
estabelecimentos deverá 
ser realizado com equipes 
reduzidas e com restrição 
do número de clientes, na 
proporção de 1 (um) cliente 
para cada funcionário.

34. Unidades lotéricas;
- Fica estabelecido que o 
atendimento nas unidades 
lotéricas deverá ser 
realizado a portas fechadas, 
com equipes reduzidas e 
com restrição do número 
de clientes, na proporção 
de 1 cliente para cada 
funcionário.

35. Comércio e serviço de 
chips de telefone, de telefone 
móvel celular, de aparelhos 
telefônicos, de equipamentos 

de comunicação, 
equipamentos de rádio de 
transmissão-recepção; 

- O atendimento deverá 
ser realizado com equipes 
reduzidas e com restrição 
do número de clientes, na 
proporção de 1 (um) cliente 
para cada funcionário, 
sendo vedada a formação 
de filas, internas e externas, 
e a aglomeração de 
pessoas.

36. Serviço de manutenção 
e assistência técnica de 
máquinas, equipamentos, 
eletrodomésticos e aparelhos 
eletrônicos, de uso doméstico;

37. Serviço de manutenção 
e assistência técnica de 
equipamentos de informática, 
computadores e redes de 
internet;

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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38. Serviço de conserto de 
fechaduras e chaves e a 
fabricação de chaves para 
fechaduras;

39. Serviço de autossocorro 
com uso de guincho ou 
reboque;

40. Comércio de veículos; 
- O comércio de veículos é 
permitido apenas por meio 
eletrônico com a entrega 
do bem no estabelecimento 
do vendedor.

41. Locação de veículos;

42. Locação de geradores de 
energia;

43. Reciclagem de resíduos.

44. Serviços de imprensa e as 
atividades a eles relacionados, 
por todos os meios de 

comunicação e de divulgação 
disponíveis, incluídos a 
radiodifusão de sons e de 
imagens, a internet, os jornais, 
as revistas, dentre outros.

QUAIS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS ESTÃO EM 

FUNCIONAMENTO?
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- Fica vedada a aglomeração 
em parques, praças e locais 
abertos ao público, sem a 
observância de distância 
mínima interpessoal de 2m 
(dois metros) e das medidas 
de proteção individual.

- Ficam os parques e praças 
interditados à circulação de 
pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos.

- O descumprimento ao 
disposto neste artigo constitui 
crime, nos termos do art. 
268 do Código Penal, além 
de acarretar a aplicação 
de multa prevista no inc. 
I do § 1º do art. 196 da Lei 
Complementar nº 395, de 
1996 (Código Municipal de 
Saúde), e de outras sanções 
administrativas e cíveis.

COMO FICAM OS PARQUES, 
PRAÇAS E LOCAIS ABERTOS 
AO PÚBLICO?
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- Ficam suspensas as 
atividades presenciais de 
ensino infantil, fundamental, 
médio e superior, de 
estabelecimentos públicos 
e privados, inclusive para 
escolas e estabelecimentos de 
ensino em geral, como cursos 
de idiomas, esportes, artes, 
culinária e similares.

- Fica permitido o ensino 
individual, observado o 
distanciamento interpessoal 
mínimo de 2m (dois metros) e 
as medidas de higienização. 

- Ficam permitidas em 
regime presencial, apenas 
no âmbito do ensino 
superior, exclusivamente 
para atividades de pesquisa 
em nível de graduação e de 
pós-graduação, atividades 
práticas de ensino e de 

estágios obrigatórios em 
campos profissionais cujas 
atividades não sejam passíveis 
de substituição por aulas que 
utilizem meios e tecnologias 
de informação e comunicação.

Respeitadas as seguintes 
condições:  
I - Distanciamento mínimo 
de 2m entre as mesas e a 
ocupação máxima de 1 (um) 
aluno para cada 16m2;
II – distanciamento mínimo 
de 2m entre os presentes nas 
áreas de ensino e de circulação;
III – lotação não excedente a 
50% (cinquenta por cento) 
da capacidade máxima de 
ocupação prevista no alvará de 
funcionamento ou de proteção 
e prevenção contra incêndio; e
IV – uso de máscara de 
proteção facial por alunos, 
professores e funcionários.

COMO FICAM AS AULAS
EM ESCOLAS PÚBLICAS

E PRIVADAS?
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- Fica vedado o uso de salões 
de festas, salões de jogos, 
salas de cinema, espaços de 
recreação e academias em 
condomínios residenciais, ou 
quaisquer outras áreas de 
convivência similares.

- Fica o síndico ou o seu 
representante legal obrigado 
a manter a higienização das 
áreas comuns do condomínio 
e disponibilizar álcool na 
concentração 70% (setenta 
por cento) junto aos acessos 
de pessoas, elevadores ou 
portarias.

- As áreas para a prática de 
exercícios físicos devem ser 
utilizadas por apenas uma 
pessoa por vez, podendo 
ser acompanhada por 
profissional, observadas as 
regras de higienização e o 
distanciamento interpessoal 
de, no mínimo, dois metros, 
vedada a aglomeração.

- Os vestiários podem ser 
utilizados, observadas as 
regras de higiene e o limite de 
1 (uma) pessoa para cada 4m2 
(quatro metros quadrados), 
devendo ser afixada placa 
na entrada que informe o 
número máximo de pessoas 
concomitantes. 
As regras de higiene em 
vestiários de condomínio 
estão dispostas na página 34.

COMO FICAM AS ATIVIDADES 
EM CONDOMÍNIOS 
RESIDENCIAIS?
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Máscara (público e 
trabalhadores):

- Recomenda-se o uso de 
máscara descartável ou 
máscara de tecido não
tecido (TNT) ou tecido de 
algodão, de uso individual e 
atentando para sua
correta utilização, troca e 
higienização.

- É obrigatório o uso de 
máscara de proteção facial 
sempre que se estiver em 
recinto coletivo, fechado ou 
aberto, privado ou público, 
bem como nas suas áreas 
de circulação, nas vias 
públicas e nos meios de 
transporte.

- A obrigatoriedade da 
utilização de máscara de 
proteção facial compreende 
também o ingresso em 

ambientes fechados 
coletivos, com proximidade 
de pessoas, incluindo 
estabelecimentos, portarias 
de edifícios, transporte 
coletivo, lojas etc.

- Utilização de máscara 
facial pelos empregados e 
exigir a sua utilização por 
clientes e usuários, para 
ingresso e permanência nos 
ambientes.

Distanciamento
entre pessoas: 

Distanciamento mínimo 
obrigatório entre pessoas:
- 2 metros sem EPI;
- 1 metro com EPI;

Teto de ocupação:
- Indica o número máximo 
de pessoas (trabalhadores, 
clientes, usuários) no 

MODELO DE DISTANCIAMENTO 
CONTROLADO DO RS - 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO 
OBRIGATÓRIOS
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mesmo espaço físico livre 
disponível para circulação e 
permanência, respeitando o 
distanciamento mínimo de 
2 metros sem EPI (mín. 4 m2 
por pessoa) e 1 m com EPI 
(mín. 2 m2 por pessoa).

Exemplo: considerando 
32 m2 de área livre para 
circulação e permanência 
de pessoas, tem-se:
- 32 m2 dividido por 4 m2 = 
8 pessoas no máximo sem 
EPI;
- 32 m2 dividido por 2 m2 = 
16 pessoas no máximo com 
EPI.

- Afixar cartaz com teto 
de ocupação permitido 
na entrada do espaço e 
em locais estratégicos, 
de fácil visualização, para 
monitoramento contínuo.

EPIs obrigatórios:
- Empregador deve 
fornecer e orientar a correta 
utilização de Equipamentos 
de Proteção Individual 
(EPIs) adequados para a 
atividade exercida e em 
quantidade suficiente para 
cada trabalhador, conforme 
especificado nas Normas 
Regulamentadoras da 
Secretaria de Trabalho do 
Ministério da Economia, das 
normas e recomendações 
do Ministério da Saúde e 
da SES-RS, das Normas 
Regulamentadoras da 
atividade e das normas 
ABNT;

- Proibir a reutilização 
de uniformes e/ou EPIs 
(capacetes, calçados de 
segurança, entre outros) 
quando tais vestimentas/

MODELO DE DISTANCIAMENTO 
CONTROLADO DO RS - 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO 
OBRIGATÓRIOS
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equipamentos não sejam 
devidamente higienizados 
com preparações 
antissépticas ou sanitizantes 
de efeito similar;

- Caso a atividade não 
possua protocolo específico 
de EPIs, o empregador 
deverá fornecer máscaras 
descartáveis em 
quantidades suficientes 
e/ou no mínimo duas 
máscaras de tecido não 
tecido (TNT) ou tecido 
de algodão para cada 
trabalhador, que ficará 
responsável por sua 
correta utilização, troca e 
higienização;

MODELO DE DISTANCIAMENTO 
CONTROLADO DO RS - 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO 
OBRIGATÓRIOS
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1. Os órgãos e repartições 
públicas, os locais privados 
com fluxo superior a 20 (vinte) 
pessoas de forma simultânea, 
deverão disponibilizar ao 
público:

I– Álcool em gel 70% 
(setenta por cento), nas 
suas entradas e acessos de 
pessoas;

II– Toalhas de papel 
descartável.

2. Os locais com acesso 
disponibilizarão informações 
sanitárias visíveis sobre 
higienização de mãos e 
indicarão onde é possível 
realizá-la.

3. Os banheiros públicos e 
os privados de uso comum 

deverão disponibilizar sabão, 
sabonete detergente ou 
similar, e toalhas de papel 
descartável.

4. Os banheiros deverão ser 
higienizados em intervalos 
de 3 (três) horas, com uso 
diuturnamente de materiais 
de limpeza que evitem a 
propagação do COVID-19, 
sendo obrigatoriamente 
higienizados no início e 
ao final do expediente ou 
horários de funcionamento 
do órgão, repartição ou 
estabelecimento.

5. Devem ser fechados os 
banheiros públicos que não 
disponibilizarem sabonete 
detergente ou outra forma de 
higienização.

QUAIS MEDIDAS SANITÁRIAS 
SÃO NECESSÁRIAS?
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Os estabelecimentos 
restaurantes, bares, lanchonetes 
e similares deverão adotar, 
cumulativamente, as seguintes 
medidas:

1. Higienizar continuamente:
a) As superfícies de toque 
(cadeiras, maçanetas, 
cardápios, mesas e bancadas), 
preferencialmente após 
cada utilização, durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, os pisos, paredes 
e banheiro, preferencialmente 
com álcool em gel 70% 
(setenta por cento), bem 
como com biguanida 
polimérica ou peróxido de 
hidrogênio e ácido peracético;

b) Os banheiros, 
preferencialmente após 

cada utilização, durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, os pisos, paredes 
e banheiro, preferencialmente 
com água sanitária, bem 
como com peróxido 
de hidrogênio ou ácido 
peracético;

c) As demais superfícies, 
durante o período de 
funcionamento e sempre 
quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com água sanitária, bem 
como com peróxido 
de hidrogênio ou ácido 
peracético;

2. Dispor:
a) na entrada no 
estabelecimento e em local 
de fácil acesso ao público, 

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO 
EM PORTO ALEGRE
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álcool em gel 70% (setenta 
por cento);

b) de kit completo de higiene 
de mãos nos sanitários, 
utilizando sabonete líquido, 
álcool em gel 70% (setenta 
por cento) e toalhas de papel 
não reciclado, para utilização 
dos funcionários do local; e

3. Manter os locais de circulação 
e áreas comuns com os 
sistemas de ar condicionados 
limpos (filtros e dutos) e, 
obrigatoriamente, as janelas e 
portas abertas, contribuindo 
para a renovação de ar.
 
4. Os estabelecimentos que 
possuam salão de espera 
para retirada dos pedidos 
deverão observar e assegurar o 
distanciamento mínimo de 2m 

(dois metros) entre os presentes 
e disponibilizar álcool em gel 
70% (setenta por cento). 
 
5. O funcionamento de 
restaurantes, bares, padarias, 
lojas de conveniência, lancherias 
e similares fica permitido apenas 
por sistema de tele-entrega 
(delivery), pegue e leve (take 
away), sendo vedada a formação 
de filas e a aglomeração de 
pessoas.

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO 
EM PORTO ALEGRE



27Conforme medidas emitidas até dia 23/06/2020

Os estabelecimentos do 
comércio e serviços em geral 
cujas atividades estão permitidas 
por este decreto deverão adotar, 
cumulativamente, as seguintes 
medidas:

1. Higienizar continuamente:
a) As superfícies de toque 
(corrimão de escadas 
rolantes e de acessos, 
maçanetas, portas, inclusive 
de elevadores, trinco das 
portas de acesso de pessoas, 
carrinhos, etc.), durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e/ou 
água sanitária, bem como 
com biguanida polimérica, 
quaternário de amônio, 
peróxido de hidrogênio, 

ácido peracético ou 
glucopratamina;

b) Os banheiros, 
preferencialmente após 
cada utilização, durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com água sanitária, bem como 
com peróxido de hidrogênio 
ou ácido peracético;

c) As demais superfícies, 
preferencialmente após 
cada utilização, durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e/ou 
água sanitária, bem como 
com biguanida polimérica, 
quartenário de amônio, 

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO SETOR DE COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS 

EM GERAL
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peróxido de hidrogênio, 
ácido peracético ou 
glucopratamina;

2. Dispor:
a) Na entrada no 
estabelecimento e em local 
de fácil acesso, álcool em gel 
70% (setenta por cento);

b) De kit completo de 
higiene de mãos nos 
sanitários, utilizando sabonete 
líquido, álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e toalhas 
de papel não reciclado, para 
utilização dos clientes e 
funcionários do local;

3. Manter os locais de circulação 
e áreas comuns com os 
sistemas de ar condicionados 
limpos (filtros e dutos) e, 
obrigatoriamente, as janelas e 

portas abertas, contribuindo 
para a renovação de ar.

4. O funcionamento das 
lojas deve ser realizado com 
equipes reduzidas e com 
restrição ao número de 
clientes concomitantemente, 
respeitando o distanciamento 
mínimo de 2 metros entre 
os clientes atendidos 
simultaneamente; 

5. Distanciamento mínimo de 2 
metros das salas de espera, com 
disponibilização de álcool gel 70%.

6. A lotação não poderá 
exceder a 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade 
máxima prevista no alvará de 
funcionamento ou de proteção 
e prevenção contra incêndio.

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO SETOR DE COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS 

EM GERAL
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7. Fornecimento de máscara 
de proteção facial aos 
seus trabalhadores para o 
deslocamento em transporte 
coletivo.
 
6. Fica vedado o funcionamento 
de brinquedotecas, espaços 
kids, playgrounds, e espaços de 
jogos.

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO SETOR DE COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS 

EM GERAL
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As agências bancárias, lotéricas 
e os correios, deverão adotar, 
cumulativamente, as seguintes 
regras de higienização:

1. Higienizar continuamente:
a) As superfícies de toque 
após cada atendimento, 
durante o período de 
funcionamento e sempre 
quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com álcool 70% (setenta por 
cento), além de biguanida 
polimérica ou peróxido de 
hidrogênio e ácido peracético;

b) As demais superfícies 
(pisos, paredes) e banheiros, 
durante o período de 
funcionamento e sempre 
quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com álcool 70% (setenta por 

cento) e/ou água sanitária, 
além de biguanida polimérica, 
quartenário de amônio, 
peróxido de hidrogênio, ácido 
peracético ou glucopratamina;

2. Dispor:
a) Na entrada no 
estabelecimento e em local 
de fácil acesso, álcool em 
gel 70% (setenta por cento), 
para utilização dos clientes e 
funcionários do local; e

b) De kit completo de 
higiene de mãos nos 
sanitários, utilizando sabonete 
líquido, álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e toalhas 
de papel não reciclado, para 
utilização dos clientes e 
funcionários do local; e

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO FUNCIONAMENTO DE 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS, 

LOTÉRICAS E 
CORREIOS
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3. Manter os sistemas de ar 
condicionados limpos (filtros 
e dutos) e, quando possível, 
as janelas e portas abertas, 
contribuindo para a renovação 
de ar.

4. Fornecimento de máscara 
de proteção facial aos 
seus trabalhadores para o 
deslocamento em transporte 
coletivo.

5. Os terminais de 
autoatendimento deverão 
observar as mesmas regras 
de higienização aplicadas 
às agências bancárias, de 
responsabilidade tanto da 
instituição financeira quanto do 
estabelecimento onde estiverem 
localizados.

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO FUNCIONAMENTO DE 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS, 

LOTÉRICAS E 
CORREIOS



32Conforme medidas emitidas até dia 23/06/2020

A prestação dos serviços de 
transporte individual público 
ou privado de passageiros (taxi 
e aplicativos) no Município de 
Porto Alegre deverão observar:

1. A higienização:
a) Das mãos, pelo condutor 
do veículo, ao fim de cada 
viagem realizada, mediante 
a lavagem ou a utilização de 
produtos assépticos - álcool 
em gel 70% (setenta por 
cento);

b) Dos equipamentos de 
pagamento eletrônico, 
como máquinas de cartão de 
crédito e débito, após cada 
utilização;

2. A realização de limpeza 
rápida dos pontos de contato 
com as mãos dos usuários, 

como painel, maçanetas, bancos, 
pega-mão, puxadores, cinto de 
segurança e fivelas;

3. A circulação dos veículos 
apenas com as janelas abertas;

4. A disponibilização de 
produtos assépticos aos usuários 
- álcool em gel 70% (setenta por 
cento); e

5. Proteger boca e nariz ao 
tossir e espirrar, utilizando lenço 
ou a dobra do cotovelo.

MEDIDAS SANITÁRIAS

NO FUNCIONAMENTO DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL 

DE PASSAGEIROS 
(TAXI E APLICATIVOS)
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1. Higienizar continuamente:
a) superfícies de toque 
(maçanetas, portas, trinco 
das portas de acesso de 
pessoas, bancadas, chuveiros, 
torneiras, etc.), durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e/ou 
água sanitária, bem como 
com biguanida polimérica, 
quaternário de amônio, 
peróxido de hidrogênio, ácido 
peracético ou glucopratamina;

b) banheiros e a área para 
banho, preferencialmente 
após cada utilização, durante 
o período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com água sanitária ou 

sanitizantes de efeito similar;
c) demais superfícies, 
preferencialmente após 
cada utilização, durante o 
período de funcionamento e 
sempre quando do início das 
atividades, preferencialmente 
com álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e/ou 
água sanitária, bem como 
com biguanida polimérica, 
quartenário de amônio, 
peróxido de hidrogênio, ácido 
peracético ou glucopratamina;

2. Dispor:
a) Na entrada no 
estabelecimento e em local 
de fácil acesso, álcool em gel 
70% (setenta por cento);

b) De kit completo de 
higiene de mãos nos 

MEDIDAS SANITÁRIAS
NO 

FUNCIONAMENTO DE VESTIÁRIOS 
(DE ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTO, 

CENTROS DE GINÁSTICA, CLUBES SOCIAIS, 
QUADRAS ESPORTIVAS E 

CONDOMÍNIOS)
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sanitários, utilizando sabonete 
líquido, álcool em gel 70% 
(setenta por cento) e toalhas 
de papel não reciclado, 
para utilização dos clientes, 
usuários e funcionários do 
local; 

3. Manter os locais de 
circulação e áreas comuns 
com os sistemas de ar 
condicionados limpos (filtros 
e dutos) e, obrigatoriamente, 
as janelas e portas abertas, 
contribuindo para a 
renovação de ar.

Fica limitado o uso dos 
vestiários a 1 (uma) pessoa 
para cada 4m2 (quatro metros 
quadrados), devendo ser afixada 
placa na entrada que informe 
o número máximo de pessoas 
concomitantes.

MEDIDAS SANITÁRIAS
NO 

FUNCIONAMENTO DE VESTIÁRIOS 
(DE ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTO, 

CENTROS DE GINÁSTICA, CLUBES SOCIAIS, 
QUADRAS ESPORTIVAS E 

CONDOMÍNIOS)


