
REGRAS PARA O PROTOCOLO DA 
BANDEIRA PRETA

REGIÃO 6 DE MONITORAMENTO

Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Riozinho, 
Rolante, Taquara, Parobé, Igrejinha e Três Coroas



HORÁRIOS
Decreto Estadual nº 55.769/2021

Suspensão geral das atividades para 
atendimento ao público, tanto 

privadas quanto públicas, das 20h 
até a 5h.

Tele-entrega liberada.



RESTAURANTES
PERMITIDO:
25% da lotação;
máximo de 6 pessoas por mesa;
distanciamento de 2 metros entre mesas;
50% dos trabalhadores;
Tele entrega;
Pegue e leve;
Buffet (Servido por funcionário)

PROIBIDO:
Consumo de bebidas alcóolicas no estabelecimento;
Música ao vivo ou mecânica;
Cliente servir-se no buffet.



LANCHONETES
PERMITIDO:
25% da lotação;
máximo de 6 pessoas por mesa;
distanciamento de 2 metros entre mesas; 
50% dos trabalhadores;
Tele entrega;
Pegue e leve;

PROIBIDO:
Consumo de bebidas alcóolicas no estabelecimento;
Música ao vivo ou mecânica;
Jogos de qualquer tipo.



BARES
PERMITIDO:
Tele entrega;
Pegue e leve;

PROIBIDO:
Consumo de bebidas alcóolicas no estabelecimento;
Música ao vivo ou mecânica;
Jogos de qualquer tipo.



HOTELARIA
PERMITIDO:
Sem Selo Turismo Responsável: 40% lotação;
Com Selo Turismo Responsável: 60% lotação;
Beira de Estrada e Rodovias: 75% lotação;
Com restaurantes ou bares, segue protocolo já descrito 
para restaurantes e bares;

PROIBIDO:
Áreas comuns de entretenimento, espreguiçadeiras, 
piscinas, ofurôs, brinquedos infláveis, quadras de 
esporte, saunas, academias, etc;



PARQUES E RESERVAS NATURAIS
PERMITIDO:
exclusivo ambiente aberto;
25% da lotação;
50% dos trabalhadores;
demarcação no chão com áreas de distanciamento para 
grupos no máximo de 8 pessoas;
Com restaurantes ou bares, segue protocolo já descrito 
para restaurantes e bares; 

PARQUES TEMÁTICOS, DE DIVERSÃO E 
AQUÁTICOS: FECHADO



COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL E 
SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

PERMITIDO:
lotação de uma pessoa a cada 8mt² de área livre de 
circulação;
tele entrega;
Pegue e leve;
drive thru;

PROIBIDO:
permanência de pessoas acima do limite máximo;
formação de filas;



COMÉRCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS ESSENCIAIS

PERMITIDO:
lotação de uma pessoa a cada 8mt² de área livre 
de circulação;
tele entrega;
Pegue e leve;
drive thru;

PROIBIDO:
permanência de pessoas acima do limite máximo;
formação de filas;



COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

PERMITIDO:
lotação de uma pessoa a cada 8mt² de área livre 
de circulação;
Pegue e leve (loja de conveniência);

PROIBIDO:
Aglomerações e consumo de alimentos e bebidas 
no local.



ACADEMIAS

PERMITIDO:
25% da lotação;
25% dos trabalhadores;
1 pessoa para cada 16mt² de área útil;
uso individual por aparelho;

EXIGÊNCIAS:
aprovação por parte da Vigilância Sanitária de 
plano de contingência;



SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS

PERMITIDO:
25% dos trabalhadores;
tele trabalho;
tele atendimento;

PROIBIDO:
atendimento pessoal ao cliente;



SERVIÇOS DOMÉSTICOS

PERMITIDO:
50% dos trabalhadores;
uso obrigatório de máscara;
janelas abertas para circulação de ar;



SALÕES DE BELEZA, 
BARBEARIA E ESTÉTICA

PERMITIDO:
lotação de uma pessoa por atendente;
25% dos trabalhadores;

PROIBIDO:
permanência de pessoas acima do limite máximo;
formação de filas;
clientes em sala de espera de atendimento;



SERVIÇOS FUNERÁRIOS

ATESTADO DE ÓBITO SEM CAUSA MORTE COVID-19:
atos fúnebres com no máximo 5 horas de duração;
20% da capacidade máxima do ambiente;
janelas e portas abertas;

ATESTADO DE ÓBITO COM CAUSA MORTE COVID-19
sepultamento imediato sem atos fúnebres;



TRANSPORTE FRETADO DE 
PASSAGEIROS

PERMITIDO:
75% dos assentos;

ORIENTAÇÃO:
janelas abertas para circulação de ar;



QUADRAS DE FUTEBOL, CLUBES 
SOCIAIS, COMPETIÇÕES DE 

ESPORTE, ESPAÇOS DE FESTAS E 
EVENTOS, MISSAS E CULTOS 

RELIGIOSOS

FECHADO


