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A atualização determina que 

o horário de atendimento 

presencial seja apenas até  

22h na fase 4 (verde)

MEDIDAS VIGENTES
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Ambientes abertos ou ventilados  

Limitação das operações à ambientes 

aoar  livre ou arejados, com 

obrigatoriedade de  assentos

Protocolos
Adoção de protocolos geral e 
específicos para  o setor

Capacidade limitada

Ocupação máxima de 60% da 

capacidade dos assentos

CONSUMO LOCAL: Na Fase 4 (verde) foi atualizado o horário limite 
de atendimento presencial
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NOVO HORÁRIO LIMITE

Máscara
Uso obrigatório em todos os 
ambientes



Pessoas consideradas como grupo de risco, tais como os maiores  

de 60 anos e portadores de doenças crônicas, devem permanecer  

em isolamento social, desempenhando apenas atividades  

essenciais, ainda que outros setores tenham retomado o  

atendimento presencial ao público na localidade em que habitam

Reforçamos que o uso de máscara no estado de São Paulo é

obrigatório, inclusive nestas atividades aqui tratadas
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Os negócios estão sendo retomados, mas os que correm maior 
risco devem evitar voltar às atividades



TODOS OS SETORES: Na Fase 3 (amarela), foi ampliado o horário 
máximo de atendimento presencial

Funcionamento 
máximo
durante

8 horas                             
por dia

Funcionamento 
máximo
durante                                  

6 horas                        
por dia

Antes Agora 



TODOS OS SETORES: Na Fase 3 (amarela), foi ampliado o horário 
máximo de atendimento presencial
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Válido para todos os setores

• Horários podem ser fracionados ao longo do dia

• Mesmo com a autorização do estado os 
prefeitos têm autonomia para aplicar a medida 
e decidir se a mudança será adotada, e em que 
momento deve ser adotada em suas cidades

• “Shopping center”, galerias e estabelecimentos 
congêneres

• Comércio

• Serviços

• Consumo local

• Salões de beleza e barbearias

• Academias de esporte de todas as modalidades e 
centros de ginástica

• Eventos, convenções e atividades culturais

Autonomia



A atualização permite que haja 
venda de ingressos nas 

bilheterias dos 
estabelecimentos, desde que 

respeitados os demais 
protocolos sanitários e de 

distanciamento

MEDIDAS VIGENTES
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Protocolos

Adoção de protocolos geral e específicos para  o 

setor

Capacidade limitada

Ocupação máxima de 40% da capacidade dos 

assentos

Público deverá ficar em assentos,  com 

distanciamento

Restrição aos eventos em pé

Assentos dispostos à distância mínima

Assentos e horários

Venda com assentos marcados e horários pré-

agendados

EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E DE NEGÓCIOS:  Foi 
permitida a venda de ingressos nas bilheterias

Controle de acesso

Eventos devem controlar o acesso e o número  de 

pessoas, observando a lotação máxima

ATUALIZAÇÃO
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Para acessar as diretrizes e preparar o seu estabelecimento
para a abertura, consulte o site do Plano São Paulo

www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

http://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
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