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TOQUE DE RECOLHER 18h

ATIVIDADE / SERVIÇO PROTOCOLO

 
Transporte individual ou coletivo de passageiros, inclusive 
serviços de taxi e transporte remunerado privado individual de 
passageiros.

Proibido transporte coletivo de passageiros

Táxis e Aplicativos - PS 1

Operação de forma individualizada

PS 1

Sem restrição de dias e horários, desde que 
em atendimento exclusivo para pessoas 
em trânsito (em viagem), as quais poderão 
ser somente atendidas nas modalidades 
Drive-thru ou retirada no balcão. Proibido 
atendimento no balcão

PS 1 + PS 3

Restaurantes localizados à beira de rodovias, ou até 100 (cem) 
metros da margem da rodovia.

Mercearias, minimercados, mercados, hipermercados, 
supermercados.

Proibido atendimento presencial

Apenas delivery ou retirada na porta do 
estabelecimento (sem adentrar)

Pode comercializar APENAS alimentos, 
bebidas, produtos de higiene e limpeza.

Panificadoras

Proibido atendimento presencial

Apenas delivery ou retirada na porta do 
estabelecimento (sem adentrar)

Pode comercializar APENAS alimentos, 
bebidas, produtos de higiene e limpeza.

Restaurantes RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Bares RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Cafeterias, lanchonetes, pastelarias, lojas de fast food
e sorveterias.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Estabelecimentos comerciais que comercializem gêneros 
alimentícios não classificados previamente
(doces, balas, chocolates dentre outros).

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Bancas de revistas, gráficas, empresas de comunicação visual, 
dentre outros.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Estabelecimentos de ensino de qualquer espécie, como por 
exemplo, escolas públicas ou privadas de ensino infantil, 
fundamental, médio, superior, pós-graduação, técnicos, 
supletivos, dentre outros; escolas de idiomas, de música, 
autoescola.

Lojas de conveniências, ressalvadas a cobrança de serviços 
prestados pelo posto

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Lojas de roupas, calçados, produtos para casa, móveis, 
eletrodomésticos, eletrônicos, acessórios para celulares, 
armarinhos, presentes e comércio em geral.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTOGalerias, centros comerciais e shopping center.

Proibido atendimento presencial

Apenas delivery ou retirada na porta do 
estabelecimento (sem adentrar)

Pode comercializar APENAS alimentos, 
bebidas, produtos de higiene e limpeza.
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Empresas de lavagem/estética ou lojas de acessórios para de 
veículos em geral, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, 
trator, caminhonete, camioneta, motocicleta, bicicleta.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Empresas de comercialização de veículos em geral, ônibus, 
micro-ônibus, caminhão-trator, trator, caminhonete, 
camioneta, motocicleta, bicicleta; atividade de locação de 
veículos; estacionamentos comerciais.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Clínicas estéticas e salões de beleza, cabelereiros, barbeiros, 
barber shops; estúdios de tatuagem, body piercing e afins.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Clubes esportivos ou recreativos, quadras privadas para prática 
de esportes e afins (SINTÉTICOS)

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Lojas de materiais de construção e demais insumos para a 
construção civil (ferro, aço, telhas, madeireiras), incluídas as 
lojas de materias elétricos e hidráulicos; lojas de ferragens, 
ferramentas; lojas de embalagens.

Proibido atendimento presencial

Apenas delivery ou retirada na porta do 
estabelecimento (sem adentrar)

PS 1 + PS 2

Pet shops.
Apenas delivery, à domicílio, leva e traz ou 
retirada na porta do estabelecimento (sem 
adentrar)

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Quadras poliesportivas e equipamentos esportivos PÚBLICOS em 
geral (parques, praças e afins).

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Academias de ginástica para práticas de atividades físicas 
e esportivas, individuais ou coletivas, como por exemplo, 
academias de musculação, dança, dentre outros.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Equipamentos privados destinados ao lazer e recreação individual 
ou familiares (pesque pague, parques privados, dentre outros).

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

 Estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos 
culturais coletivos, tais como casas de shows, circos, teatros, 
museus e atividades correlatas.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Estabelecimentos destinados a eventos sociais coletivos e 
atividades correlatas em espaços fechados, tais como espaços 
kids, casas de festas, de eventos ou recepções, bem como 
parques infantis e temáticos; salões de festas e churrasqueias de 
condomínios.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTOCasas noturnas (baladas, salões de bailes e atividades correlatas).

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Atividades religiosas em geral (atos religiosos de catequese, 
batizados, comunhão, etc)

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Administração Direta e Indireta do Município de Guarapuava, 
ressalvados os serviços essenciais.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Reuniões ou encontros particulares (almoços, jantares, 
churrascos e afins) realizados em ambiente residencial.

Estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de 
varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, assembleias, 
entre outros eventos de interesse profissional, técnico e/ou 
científico.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTOCinemas
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Estágios curriculares de alunos de cursos técnicos e ensino 
superior vinculados ao COAPES.

Ficam autorizados os estágios apenas 
para os alunos da área da saúde dos 
últimos dois semestres do ensino superior 
e último semestre do ensino técnico-
profissionalizante, além dos alunos 
participantes da tenda de vacinação e coleta 
de exames RT-PCR no Ginásio Joaquim 
Prestes

PS 1

Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos, 
fisioterápicos, psicológicos, laboratoriais, farmacêuticos e 
hospitalares; assistência médica veterinária.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 
Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, 
a guarda e a custódia de presos; atividades de defesa nacional e de 
defesa civil.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Serviços relacionados à tecnologia da informação e 
processamento de dados (data center), para suporte de outras 
atividades essenciais previstas neste decreto, telecomunicações 
e internet.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 
Produção e distribuição de produtos de saúde, higiene, limpeza 
e alimentos incluídos os centros de abastecimento de alimentos; 
recebimento, armazenamento, processamento e higienização de 
produtos in natura (grãos, tubérculos, dentre outros) que, por sua 
natureza, possuam período curto de perecibildiade.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 Serviços funerários, não incluída a comercialização de planos 
funerários.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 

Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; prevenção, 
controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem 
animal e vegetal; vigilância agropecuária; fiscalização ambiental; 
cuidados com animais em cativeiro; empresas de lavagem/
higienização de veículos pesados e ônibus, que, em decorrência 
dos protocolos fitossanitários.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aportes prestados 
pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 
distribuição e transporte de numerário à população e manutenção 
da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional 
e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; mercado de capitais e 
seguros; unidades lotéricas.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Controle de tráfego aéreo e terrestre; fiscalização tributária e 
aduaneira.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 Compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, 
caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de 
instituições financeiras.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Serviços postais; serviços de transporte, armazenamento, 
entrega e logística de cargas de produtos em geral.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
incluídos o fornecimento de suprimentos para o funcionamento 
e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de 
transmissão e distribuição de energia, bem como as respectivas 
obras de engenharia.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 
Guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos 
com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, 
definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento 
aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle 
ambiental e prevenção contra incêndios.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
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Atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade 
social, atividades médico-periciais relacionadas com a 
caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou 
sensorial da pessoa com deficiência, para fins de reconhecimento 
de direitos previstos em lei; outras prestações médico-periciais 
inadiáveis; fiscalização do trabalho.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

 
Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares 
relacionadas com a pandemia de que trata este decreto; atividades 
de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas 
realizadas por meio de start-ups, para os fins de que trata o artigo 
3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
 

Atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e 
consultoria jurídicas exercidas por advogados públicos e privados; 
atividades de contabilidade, exercidas por contadores e técnicos 
em contabilidade e de administração de condomínios.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
 Atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego 

e de outros benefícios relacionados, por meio de atendimento 
presencial ou eletrônico.

 SEM RESTRIÇÃO

PS 1
Serviços de zeladoria urbana e limpeza pública; serviços de 
lavanderias; serviços de limpeza; serviços de iluminação pública.

 SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Captação, tratamento e distribuição de água, e captação e 
tratamento de esgoto e lixo, incluídas as atividades acessórias, 
de suporte e disponibilização dos insumos necessários à cadeia 
produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços 
de saneamento, bem como as respetivas obras de engenharia.

 SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Atividades de atendimento ao público em agências bancárias, 
cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, 
referentes aos programas governamentais ou privados destinados 
a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde 
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
 

Atividades de produção, exportação, importação e transporte 
de insumos e produtos químicos, petroquímicos e plásticos em 
geral; indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas 
ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
 

Atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido 
sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, 
tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção 
do alumínio, da cerâmica e do vidro; atividades de lavra, 
beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e 
suprimento de bens minerais.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
 

Produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, 
assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos 
de infraestrutura, instalações, máquinas, incluídas partes e 
peças, e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas 
rolantes, equipamentos de refrigeração e climatização.

Atividades industriais em geral; atividades de construção civil.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Ressalvadas às atividades que envolvam 
diretamente o combate à pandemia do 
coronavírus (construção de hospital de 
campanha, reforma de unidade de saúde. 
dentr outros).

Monitoramento de construções e barragens que possam acarretar 
risco à segurança e obras de contenção; 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 
inundações.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Produção de petróleo, produção, distribuição e comercialização 
de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e 
demais derivados de petróleo; produção, transporte e distribuição 
de gás natural.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1
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Produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, 
realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de 
produtos de saúde, farmacêuticos, e lojas especializadas na venda 
de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e hospitalares ou  
de produtos de saúde e farmacêuticos para animais, não incluídos 
os serviços de banho, tosa e estética.

Apenas delivery, à domicílio, leva e traz ou 
retirada na porta do estabelecimento (sem 
adentrar)

PS 1

Serviços de guincho, manutenção e reparação de veículos 
automotores, comercialização de peças de veículos automotores 
e bicicletas, incluídas oficinas e borracharias, vedada a 
comercialização de veículos em geral, ônibus, micro-ônibus, 
caminhão-trator, trator, caminhonete, camioneta, motocicleta, 
bicicleta.

Apenas plantão, delivery, à domicílio, leva e 
traz ou retirada na porta do estabelecimento 
(sem adentrar)

PS 1

 Serviços notariais e de registro (cartórios e tabelionatos); 
órgãos representativos de classe, sindicatos de empregados e 
empregadores; repartições públicas em geral.

LIMITAÇÃO DE OCUPAÇÃO EM 25% DA 
CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO

PS 1

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

LIMITAÇÃO DE OCUPAÇÃO EM 25% DA 
CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO

PS 1

Apenas delivery, à domicílio, leva e traz ou 
retirada na porta do estabelecimento (sem 
adentrar)

PS 1

Apenas delivery, à domicílio, leva e traz ou 
retirada na porta do estabelecimento (sem 
adentrar)

PS 1 + PS 2

Restrição de funcionamento integral por 
qualquer modalidade, salvo às atividades 
que o não pronto atendimento possa 
acarretar riscos à saúde ou à vida das 
pessoas.

Assistência técnica de eletrodomésticos, produtos eletrônicos, 
celulares e smartphones e equipamentos de informática; 
chaveiros.

Óticas e relojoarias.

 

Pessoas físicas prestadoras de serviços em geral (marceneiros, 
encanadadores, eletricistas, dentre outros).

 
Hotéis, hotéis fazenda, motéis, pousadas, “hostels” e demais 
serviços de hospedagem.

25% de ocupação

Proibido fornecimento de refeições no salão 
(somente no quarto)

Proibição de day-use

PS 1 + PS 3

Imobiliárias e despachantes. RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO

Serviços agropecuários para manter o abastecimento de insumos 
e alimentos necessários à manutenção da vida animal.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Fretamento para transporte de funcionários de empresas e 
indústrias, cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento; 
transporte de profissionais da saúde; transporte de profissionais 
da coleta de lixo.

SEM RESTRIÇÃO

PS 1

Serviços relacionados à imprensa, por todos os meios de 
comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão 
de sons e imagens, a internet, os jornais e as revistas.

Treinamento de atletas ou equipes, amadoras ou profissionais, 
que estejam participando de competições oficiais regionais, 
nacionais ou internacionais.

RESTRIÇÃO INTEGRAL
DE FUNCIONAMENTO


