
Comércio



// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

Comércio 45
Comércio de 

Veículos
Comércio de Veículos (rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho / 

Presencial restrito

Teleatendimento /

Presencial restrito
X Portaria SES nº 376

Comércio 45
Comércio de 

Veículos

Manutenção e Reparação 

de Veículos Automotores 

(rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito

Teleatendimento /

Presencial restrito
X Portaria SES nº 376

Comércio 46
Comércio 

Atacadista

Comércio Atacadista - Não 

essencial

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 46
Comércio 

Atacadista

Comércio Atacadista - Itens 

Essenciais

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Não 

essencial (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Não 

essencial (centro comercial 

e shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X
Portaria SES nº 303 e 

nº 406

// Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Atividade

BANDEIRA AMARELA - Comércio

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/por

tarias-da-ses

Testagem dos 

trabalha- 

dores

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público externo presentes 

no mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de pessoas 

no espaço físico, considerando o 

distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de operação, ao teto de ocupação do espaço físico e 

aos protocolos obrigatórios (ao lado).

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos
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// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

// Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Atividade

BANDEIRA AMARELA - Comércio

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/por

tarias-da-ses

Testagem dos 

trabalha- 

dores

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público externo presentes 

no mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de pessoas 

no espaço físico, considerando o 

distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de operação, ao teto de ocupação do espaço físico e 

aos protocolos obrigatórios (ao lado).

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 46
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (centro 

comercial e shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X
Portaria SES nº 303 e 

nº 406

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista de 

Produtos Alimentícios 

(mercados, açougues, 

fruteiras, padarias e 

similares)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio de Combustíveis 

para Veículos Automotores

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                                 

1 pessoa,  com máscara, 

para cada 2m² de área útil 

de circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho / 

Presencial restrito
Presencial restrito  (vedada aglomeração) X Portaria SES nº 376
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// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

Comércio 45
Comércio de 

Veículos
Comércio de Veículos (rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho / 

Presencial restrito

Teleatendimento /

Presencial restrito
X Portaria SES nº 376

Comércio 45
Comércio de 

Veículos

Manutenção e Reparação 

de Veículos Automotores 

(rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito

Teleatendimento /

Presencial restrito
X Portaria SES nº 376

Comércio 46
Comércio 

Atacadista

Comércio Atacadista - Não 

essencial

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 46
Comércio 

Atacadista

Comércio Atacadista - Itens 

Essenciais

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Não 

essencial (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Não 

essencial (centro comercial 

e shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X
Portaria SES nº 303 e 

nº 406

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Testagem dos 

trabalha- 

dores

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/por

tarias-da-ses

BANDEIRA LARANJA - Comércio

// Atividade // Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público externo presentes 

no mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de pessoas 

no espaço físico, considerando o 

distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de operação, ao teto de ocupação do espaço físico e 

aos protocolos obrigatórios (ao lado).
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// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Testagem dos 

trabalha- 

dores

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/por

tarias-da-ses

BANDEIRA LARANJA - Comércio

// Atividade // Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público externo presentes 

no mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de pessoas 

no espaço físico, considerando o 

distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de operação, ao teto de ocupação do espaço físico e 

aos protocolos obrigatórios (ao lado).

Comércio 46
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (centro 

comercial e shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X
Portaria SES nº 303 e 

nº 406

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio Varejista de 

Produtos Alimentícios 

(mercados, açougues, 

fruteiras, padarias e 

similares)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X Portaria SES nº 376

Comércio 47
Comércio 

Varejista

Comércio de Combustíveis 

para Veículos Automotores

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                               

1 pessoa, com máscara, 

para 4m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho / 

Presencial restrito
Presencial restrito  (vedada aglomeração) X Portaria SES nº 376
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// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

Comércio 45 Comércio de Veículos Comércio de Veículos (rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito /

Respeito ao teto de ocupação e ao 

distanciamento / 

Ventilação cruzada (janelas e portas abertas) 

/  

Presencial restrito (com ingresso até no 

máximo 22 horas e encerramento 23h) /

Uso obrigatório e correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz /

Horário preferencial para grupo de risco /

Comércio eletrônico / 

Telentrega / 

Drive-thru /

Pegue e Leve

X X Portaria SES nº 376

Comércio 45 Comércio de Veículos
Manutenção e Reparação de 

Veículos Automotores (rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito

Teleatendimento /

Presencial restrito
X X Portaria SES nº 376

Comércio 46 Comércio Atacadista
Comércio Atacadista - Não 

essencial

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito /

Respeito ao teto de ocupação e ao 

distanciamento / 

Ventilação cruzada (janelas e portas abertas) 

/  

Presencial restrito (com ingresso até no 

máximo 22 horas e encerramento 23h) /

Uso obrigatório e correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz /

Horário preferencial para grupo de risco /

Comércio eletrônico / 

Telentrega / 

Drive-thru /

Pegue e Leve

X X Portaria SES nº 376

Comércio 46 Comércio Atacadista
Comércio Atacadista - Itens 

Essenciais

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X Portaria SES nº 376

Comércio 47 Comércio Varejista
Comércio Varejista - Não 

essencial (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito /

Respeito ao teto de ocupação e ao 

distanciamento / 

Ventilação cruzada (janelas e portas abertas) 

/  

Presencial restrito (com ingresso até no 

máximo 22 horas e encerramento 23h) /

Uso obrigatório e correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz /

Horário preferencial para grupo de risco /

Comércio eletrônico / 

Telentrega / 

Drive-thru /

Pegue e Leve

X X Portaria SES nº 376

Comércio 47 Comércio Varejista

Comércio Varejista - Não 

essencial (centro comercial e 

shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito /

Respeito ao teto de ocupação e ao 

distanciamento / 

Ventilação cruzada (janelas e portas abertas) 

/  

Presencial restrito (com ingresso até no 

máximo 22 horas e encerramento 23h) /

Uso obrigatório e correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz /

Horário preferencial para grupo de risco /

Comércio eletrônico / 

Telentrega / 

Drive-thru /

Pegue e Leve

X X
Portaria SES nº 303 e nº 

406

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Testagem dos 

trabalha- dores

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/porta

rias-da-ses

BANDEIRA VERMELHA - Comércio

// Atividade // Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público presentes no 

mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de 

pessoas no espaço físico, considerando 

o distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de operação, ao teto de ocupação 

do espaço físico e aos protocolos obrigatórios (ao lado).
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// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Testagem dos 

trabalha- dores

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/porta

rias-da-ses

BANDEIRA VERMELHA - Comércio

// Atividade // Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público presentes no 

mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de 

pessoas no espaço físico, considerando 

o distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de operação, ao teto de ocupação 

do espaço físico e aos protocolos obrigatórios (ao lado).

Comércio 47 Comércio Varejista
Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X Portaria SES nº 376

Comércio 46 Comércio Varejista

Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (centro comercial e 

shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X
Portaria SES nº 303 e nº 

406

Comércio 47 Comércio Varejista

Comércio Varejista de Produtos 

Alimentícios (mercados, 

açougues, fruteiras, padarias e 

similares)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X Portaria SES nº 376

Comércio 47 Comércio Varejista
Comércio de Combustíveis para 

Veículos Automotores

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          

1 pessoa, com máscara, 

para 6m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho / 

Presencial restrito

Presencial restrito  (vedada aglomeração e 

vedado consumo de alimentos e bebidas)
X X Portaria SES nº 376
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// Protocolos obrigatório

(todas as bandeiras)
// Restrições adicionais 

Trabalhadores Atendimento

Comércio 45 Comércio de Veículos Comércio de Veículos (rua) Fechado

Comércio 45 Comércio de Veículos
Manutenção e Reparação de 

Veículos Automotores (rua)

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          1 

pessoa, com máscara, 

para 8m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito

Teleatendimento /

Presencial restrito
X Portaria SES nº 376

Comércio 46 Comércio Atacadista
Comércio Atacadista - Não 

essencial
Fechado

Comércio 46 Comércio Atacadista
Comércio Atacadista - Itens 

Essenciais

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          1 

pessoa, com máscara, 

para 8m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X Portaria SES nº 376

Comércio 47 Comércio Varejista
Comércio Varejista - Não 

essencial (rua) 
Fechado

Comércio 47 Comércio Varejista

Comércio Varejista - Não 

essencial (centro comercial e 

shopping) 

Fechado

Comércio 47 Comércio Varejista
Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (rua) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          1 

pessoa, com máscara, 

para 8m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X Portaria SES nº 376

Comércio 46 Comércio Varejista

Comércio Varejista - Itens 

Essenciais (centro comercial e 

shopping) 

Lotação (trabalhadores + 

clientes):                          1 

pessoa, com máscara, 

para 8m² de área útil de 

circulação, respeitando 

limite do PPCI

Teletrabalho /

Presencial restrito

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve /

 Drive-thru

X X
Portaria SES nº 303 e nº 

406

Decreto nº 55.2540:

- Máscara / EPIs, 

- Distanciamento, 

- Teto de ocupação, 

- Higienização, 

- Proteção de grupo de risco, 

- Afastamento de casos, 

- Cuidados com o público, 

- Atendimento do grupos de risco

- Informativo visível (operação, 

ocupação e cuidados)

Monitora- 

mento de 

tempera- tura 

Testagem dos 

trabalha- dores

Conteúdo completo das 

normas obrigatórias 

específicas à atividade: 

coronavirus.rs.gov.br/porta

rias-da-ses

BANDEIRA PRETA - Comércio

// Atividade // Critérios específicos de funcionamento

(conforme bandeira)

// Protocolos variáveis 

(recomendados)

Grupo CNAE 

(2 díg.)

Tipo Subtipos Teto de Operação 

Determina o percentual máximo de 

trabalhadores/público presentes no 

mesmo turno, ao mesmo tempo. 

Deve respeitar ao nº máximo de 

pessoas no espaço físico, considerando 

o distanciamento interpessoal mínimo 

obrigatório (teto de ocupação).

Modo de Operação

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de 

operação, ao teto de ocupação do espaço físico e aos 

protocolos obrigatórios (ao lado).
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