
MEDIDAS SANITÁRIAS SEGMENTADAS
BANDEIRAVERMELHA

PREFEITURA DE SÃO BORJA



Alojamento
Hotéis e similares (geral) 40% dos quartos 

75% dos quartos 
Hotéis e similares (beira de 

estradas e rodovias)

Agropecuária
Agricultura, Pecuária e 
Serviços Relacionados

Aberto com 30% do PPCI com teletrabalho 
e presencial restrito.

Produção Florestal Aberto com 30% do PPCI com teletrabalho 
e presencial restrito.

Pesca e Aquicultura Aberto com 30% do PPCI com teletrabalho 
e presencial restrito.

Funcionamento exclusivo para 
telentrega, pegue e leve e drive-thru. 

com horário das 09h às 23h.
Lanchonetes e Lancherias

Alimentação
Restaurantes a la carte, prato 

feito e buffet sem autosserviço

Aberto com 25% do PPCI, 05 dias na 
semana  (a escolha do estabelecimento) 
com horário das 09h às 17h e das 17h às 
23h apenas telentrega e pegue e leve.



Comércio
Comércio de Veículos Aberto com 30% do PPCI de terça-feira à 

sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h

Aberto com 30% do PPCI
Manutenção e Reparação de 

Veículos Automotores

Aberto com 30% do PPCI
Comércio Varejista de
Produtos Alimentícios

Aberto com 30% do PPCI
Comércio Atacadista - 

Itens Essenciais

Aberto com 30% do PPCI
Comércio Varejista -

Itens Essenciais

Aberto com 30% do PPCI
Comércio de Combustíveis 
para Veículos Automotores

Aberto com 30% do PPCI de terça-feira à 
sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 17h

Comércio Varejista -
Não essencial

Educação
Educação Infantil:

Creche e Pré- Escola
Somente ensino online.



Somente ensino online.
Ensino Fundamental:

Anos Iniciais e Anos Finais

Graduação (Bacharelado, Licenciatura, 
Tecnólogo) e Pós-Graduação (stricto e latu sensu) Somente ensino online.

Somente ensino online.
Ensino Técnico de Nível

Médio e Normal

Atendimento individualizado sob 
agendamento e atividades práticas em 

apenas em pequenos grupos.

Ensino Médio Técnico Subsequente, Ensino Superior e 
Pós-Graduação (somente atividades práticas  

essenciais para conclusão de curso: pesquisa, estágio 
curricular obrigatório, laboratórios e plantão)

Somente teleaendimento.
Atividades de Apoio à 

Educação

Somente ensino online.Ensino de Idiomas

Somente ensino online.Ensino de Música

Somente ensino online.
Ensino de Esportes, Dança         

e Artes Cênicas

Ensino Médio Somente ensino online.

Somente ensino online
Ensino de Arte e                      
Cultura (outros)

Somente ensino online.
Formação profissional, formação 

continuada, cursos preparatórios para 
concurso, treinamentos e similares



Serviços de Construção 75% dos trabalhadores com       
teletrabalho e presencial restrito.

75% dos trabalhadores com       
teletrabalho e presencial restrito.Obras de Infraestrutura

75% dos trabalhadores com       
teletrabalho e presencial restrito.Indústrias em Geral

Indústrias
Construção de Edifícios 75% dos trabalhadores com       

teletrabalho e presencial restrito.

Saúde e Assistência
Atenção à Saúde Humana 100% dos trabalhadores com teletrabalho, 

presencial restrito e teleatendimento

Assistência Social 100% dos trabalhadores com teletrabalho, 
presencial restrito e teleatendimento

Assistência Veterinária 75% dos trabalhadores com       
teletrabalho e presencial restrito.

FECHADOCasas noturnas, bares e pubs

Serviços



FECHADOMuseus, bibliotecas, arquivos, 
acervos e similares

FECHADO
Ateliês (artes plásticas, restauração 

de obras de arte, escrita, artistas 
independentes e similares)

Eventos em ambiente    
fechado ou aberto FECHADO

Atividades de organizações associativas 
ligadas à arte e à cultura (MTG e similares) FECHADO

Atendimento individualizado, em espaços 
de no mínimo 16 m² por pessoa.

Academia de ginástica  
(inclusive em clubes)

Clubes sociais, esportivos           
e similares

Atendimento individualizado de atletas 
profissionais e amadores, por ambiente 

(mín. 16 m² por pessoa) sem público.

Atendimento individualizado, por 
ambiente (distanciamento de 4m 

entre clientes).

Serviços de higiene pessoal 
(cabelereiro e barbeiro)

Atendimento individual,
sob agendamentoPet Shop

Aberto com 30% do PPCI
Reparação e manutenção de 

objetos e equipamentos

Aberto com 30% do PPCILavanderias e Lavagens

FECHADOParques Temáticos e similares



Aberto com 10% do PPCIMissas e serviços religiosos

Aberto com 50% do PPCIBancos, lotéricas e similares

Aberto com 30% do PPCIImobiliárias e similares

Aberto com 30% do PPCI
Serviços de auditoria,          

consultoria, engenharia, arquitetura, 
publicidade e outros

Serviços profissionais de 
advocacia e de contabilidade

Aberto com 30% do PPCI

Aberto com 30% do PPCI e 50% dos 
trabalhadores com teletrabalho e 

presencial restrito.

Serviços para Edifícios 
(Limpeza, Manutenção)

FECHADOAgência de turismo,             
passeios e excursões

Vigilância e Segurança
Aberto com 30% do PPCI e 75% dos 
trabalhadores com teletrabalho e 

presencial restrito.

Atendimento presencial restrito (máx. 
10, se Covid-19) e teleatendimento.Funerária

Aberto com 30% do PPCILaboratórios (pandemia)



Aberto com 30% do PPCI
Edição e Edição Integrada            

à Impressão

Aberto com 30% do PPCI
Produção de Vídeos e 

Programas de Televisão

Aberto com 30% do PPCI
Atividades de Rádio                         

e de Televisão

Telecomunicações Aberto com 30% do PPCI

Aberto com 30% do PPCI
Eletricidade, Gás e              
Outras Utilidades

Aberto com 30% do PPCI
Descontaminação e                  
Gestão De Resíduos

Aberto com 30% do PPCIServiços de TI

Prestação de Serviços de 
Informação

Aberto com 30% do PPCI

Aberto com 30% do PPCI
Coleta, Tratamento e     

Disposição de Resíduos

Aberto com 30% do PPCI
Captação, Tratamento e 

Distribuição De Água

Aberto com 30% do PPCI
Esgoto e Atividades 

Relacionadas



Transporte coletivo de passageiros 
(municipal e metropolitano tipo comum)

Somente passageiros sentados.                        

Transporte rodoviário                 
de carga

100% dos trabalhadores com teletrabalho, 
presencial restrito e teleatendimento.

FECHADO
Transporte rodoviário fretado de 

passageiros - Excursões

Transporte

50% dos assentos na janela,              
teletrabalho, presencial restrito 

e teleatendimento.

Transporte rodoviário de passageiros 
(intermunicipal, tipo Semidireto, Direto, 

Executivo ou Seletivo)

25% dos trabalhadores com teletrabalho           
e presencial restrito com atendimento      
exclusivo para emergência Covid-19)

Aeroclubes e aeródromos

Transporte rodoviário de passageiros 
(intermunicipal, tipo Comum)

50% dos assentos na janela,              
teletrabalho, presencial restrito 

e teleatendimento.

50% dos assentos na janela,              
teletrabalho, presencial restrito 

e teleatendimento.

Transporte rodoviário de 
passageiros (interestadual)


