
PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES 

SÓCIO ECONÔMICAS DE PETROPOLIS

Retomada gradual das atividades sócio econômicas de Petrópolis, 

seguindo todas as recomendações dos órgãos sanitários federais, 

estaduais e municipais no combate e erradicação do coronavírus.



 1 – Das ações da Prefeitura de Petrópolis (monitoramento e controle do COVID – 19)

 2 – Das atividades autorizadas (Onda verde)

 3 – Das atividades a serem retomadas a partir de XX/XX/20 (Onda branca)

 4 – Das atividades a serem retomadas a partir de XX/XX/20 (Onda amarela)

 5 – Da proibição de atividades (Onda vermelha)

 6 – Horário de funcionamento  (Atividades Autorizadas)

 7 – Regras para funcionamento (setores em geral)

 8 – Regras para funcionamento de clínicas estéticas e salões de beleza

 9 – Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e estabelecimentos de práticas 

esportivas diversas

 10 – Regras para funcionamento dos meios de hospedagem
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AÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE 
DA PREFEITURA, COM  TODAS AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA ACOMPANHAMENTO DO 

CIDADÃO 
WWW.PETROPOLIS.RJ.GOV.BR

1. AÇÕES DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS (MONITORAMENTO E CONTROLE DO COVID – 19)



1. AÇÕES DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS (MONITORAMENTO E CONTROLE DO COVID – 19)

Internados UTI: 40
Enfermaria: 50

PETRÓPOLIS**
Casos: 272| Óbitos: 23

BRASIL*
Casos: 241.080 | Óbitos: 16.118

Dados atualizados em 15 de Maio – 23h

CASOS
15.385 (+6%)

ÓBITOS  
1.093 (+5%)

* Disponível em https://covid.saude.gov.br/ (atualizado em: 17/05 – 23h)

** Disponível em http://web2.petropolis.rj.gov.br/gap/coronavirus// (atualizado em: 17/05 – 23h)

https://covid.saude.gov.br/
http://web2.petropolis.rj.gov.br/gap/coronavirus/
https://covid.saude.gov.br/


 PRINCÍPIOS DAESTRATÉGIA PARA REABERTURA:

 preservação devidas;principal objetivo

Vo gradual e responsável;à 

 dados,evidências eCiência;

Pa saúde, setor econômico e sociedade;m

 mfases, regionalizada e setorial;

 avaliação da curva epidemiológica;co

 taxa de ocupação dos Leitos de UTI por COVID – 19.

▪ OQUENÃOVAMOSFAZER:

Flexibaleatória Abertura

desordenada

▪ Desrespeitoaos critériosda saúde eda ciência.

1. AÇÕES DA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS (MONITORAMENTO E CONTROLE DO COVID – 19)



ONDA 

VERDE

2. ATIVIDADES AUTORIZADAS, PREVISTAS PELOS DECRETOS 1.103 /20 E 1.108/20

2.1 Mercados

2.2 Açougues

2.3 Peixarias

2.4 Padarias

2.5 Farmácias

2.6 Lojas de Materiais 
Hospitalares

2.8 Clínicas Veterinárias

2.9 Postos de Combustíveis

2.10 distribuidoras de água e 
gás de cozinha

2.11 Oficinas Mecânicas

2.12 Borracharias

2.13 serviços de saúde, 
como hospitais, clínicas e 

laboratórios

2.7 Lojas de Ração e 
Produtos Veterinários

2.14 estabelecimentos 
destinados à venda de 

material de construção, 
ferragem e equipamento de 

proteção individual



ONDA 

BRANCA

3.8. Studios de 
pilates/massagem e 

fisioterapia (individualizado)

3.10. Correspondentes 
bancários e Cooperativas de 

Crédito

3.13. Lojas de tecidos, 
armarinhos, artigos de 
costura e congêneres

3.14. Lojas de autopeças e 
congêneres

3.15. Chaveiros

3.3. Academias de 
Ginástica

3.4. Conserto de 
equipamentos elétricos e 

eletrônicos

3.5. Óticas

3.6. Restaurantes, 
lanchonetes e congêneres as 

margens da BR 040

3.7. Concessionárias e 
agências de veículos

3.12. Consultórios 
médicos/dentistas

3.16. Lavanderia

3.2. Papelarias e lojas de 
suprimentos para escritório

3.9. Lojas de conveniência3.1. Estacionamentos

3. ATIVIDADES A SEREM AUTORIZADAS EM XX/XX/2020

3.11. Clínicas Estéticas e 
Salões de Beleza

3.17.  Restaurantes, 
lanchonetes e congêneres, 

com funcionamento até 22h



ONDA 

AMARELA

4.1 Estabelecimentos 
Comerciais em geral

4.2 Shopping centers

4.3 Centros comerciais

4.4 Polos de moda e 
congêneres

4. ATIVIDADES A SEREM AUTORIZADAS EM XX/XX/2020

4.5 Bares

REVOGAÇÃO DO 

DECRETO 

1.103/2020

4.6 Comércio 
Ambulante REVOGAÇÃO DO 

DECRETO 

1.089/20204.7 Funcionamento de 
parques e áreas de lazer



ONDA 

VERMELHA

5.1. Circulação de veículos de 
transporte coletivo urbano 

intermunicipal e interestadual de
passageiros

5.2. Atividade que envolve 
aglomeração de pessoas

5.3. Shows

5.4. Salão de festas, casas de festas e 
congêneres

5.5. Feiras de acessórios e 
vestimentas

5.6. Locais de interesse turístico

5.7. Cinema, teatro, boates e afins

5.8. Aulas da Rede Pública e Privada

5.9. Igrejas/Templos

5.10. Clubes, escolinhas esportivas 
e áreas de lazer (condomínios)

5.0 PERMANECEM SUSPENSAS AS SEGUINTES ATIVIDADES

Permanecem suspensas as seguintes 
atividades, em conformidade com ato 

do Governador do Estado, prorrogando 
até 11/05/2020 (o Governador do 
Estado do RJ poderá prorrogar a 
suspensão dessas atividades):



6.4) Centro Histórico – horário de funcionamento (12 às 18h);

6.3) Rua Teresa, Aureliano Coutinho e adjacências – horário de 
funcionamento (10 às 16h);

6.2) Bancos – horário de funcionamento (10 às 14h); A DEFINIR

6.1) Indústrias – horário de funcionamento (07 às 15h). 

6.5) Normalização nos horários dos ônibus nos dias úteis;

6.6) Supermercados e farmácias (08 às 22h). A DEFINIR
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6.  Horário de Funcionamento (Atividades Autorizadas)

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



7.1) limitação de entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público do

estabelecimento, podendo este estabelecer regras mais restritivas;

7.2) funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres, limitando o

atendimento ao público a 30% (trinta por cento) da sua capacidade de lotação, com a normalidade de entrega

e retirada de alimentos no próprio estabelecimento, conforme o Decreto Estadual Nº 47006/2020;

7.3) controle de acesso e marcação de lugares reservados aos clientes, bem como o controle da área externa

do estabelecimento, respeitadas as boas práticas e a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta

centímetros) entre cada pessoa;

7.4) redução proporcional das equipes de trabalho, manutenção no afastamento dos funcionários pertencentes ao

grupo de risco (maiores de 60 anos, hipertensos, ...)

7.5) disponibilizar sabonete líquido, álcool em gel para clientes e funcionários (além de máscaras).

7.6) Recomendação da utilização de termômetros para controle de funcionários e clientes.
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7. Regras para funcionamento (setores em geral)

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



8.1) Cada profissional de beleza atuará em um cliente por vez, preferencialmente com atendimento

previamente agendado (ao menos com 15 minutos de antecedência). Assim, cada cliente somente poderá

adentrar ao estabelecimento e ser atendido pelo(a)(s) respectivo(a)(s) profissional(ais) quando o outro cliente

do atendimento precedente houver terminado o atendimento e deixar o estabelecimento.

8.2) O estabelecimento/profissional disponibilizará álcool em gel no ingresso do cliente ao recinto (salão),

para higienização pessoal, e os funcionários deverão utilizar máscaras em tempo integral.

8.3) O estabelecimento/profissional disponibilizará aos clientes máscaras descartáveis, bem como capa

descartável para os pés;

8.4) Os calçados dos clientes deverão ficar ao lado de fora do estabelecimento, ou então em sacos plástico

descartáveis, lacrados, na recepção do estabelecimento.

8.5) Todo(a)(s) o(a)(s) profissionais deverão realizar higienização pessoal, com álcool em gel, antes, no

intervalo e após cada atendimento; deverão também usar luvas descartáveis e substituí-las a cada

atendimento; deverão usar máscaras descartáveis permanentemente; ao fim de cada atendimento o

profissional deverá higienizar o assento, bem como o lavatório com solução hipoclorito de sódio.

(continua)
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8. Regras para funcionamento de Clínicas Estéticas e Salões de Beleza

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS
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8. Regras para funcionamento de Clínicas Estéticas e Salões de Beleza
(continuação)

8.6) Cada profissional deverá guardar uma distância mínima de 1 metro e 1/2 de afastamento entre

cada estação de trabalho (cadeira). Caso o espaço físico seja insuficiente para esse distanciamento os

profissionais deverão fazer um revezamento quanto à ocupação, evitando aglomeração de pessoas em

espaços inferiores à metragem mínima.

8.7) O fornecimento de água, café ou outra bebida somente poderá ser efetuado em copos descartáveis.

8.8) As toalhas devem ser utilizadas uma única vez por cada cliente e somente poderão ser reutilizados

após serem lavadas e estarem totalmente secas.

8.9) Todo material utilizado (tesouras, pentes e escovas) será higienizado a cada atendimento, com

álcool em gel e/ou esterilização.

8.10) O ambiente do salão deverá permanecer permanentemente ventilado, com as janelas abertas.

8.11) Retirada das cadeiras nas salas de espera, fazendo com que não haja espera por parte do cliente

na entrada do estabelecimento.

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



9.1.1) A entrada e número de clientes nas academias deverá ser planejada, organizada e executada
pelo gestor, com aviso prévio aos clientes para que se evite aglomeração, atentando sempre a
distância de segurança de 2m² por pessoa, na entrada, saída e utilização do estabelecimento.

9.1.2) Qualquer cliente, profissional, colaborador ou terceirizado que apresentar sintomas, ainda que leves,
deve ser orientado a voltar para casa e impedido de voltar às atividades. O bem comum deve prevalecer,
sempre.

9.1.3) Recomendar aos clientes que pertencem aos grupos de riscos, doentes crônicos e maiores de 60 anos
de NÃO frequentarem os estabelecimentos.

9.1.4) Realização de entrevista:

Histórico de viagens;

Contato com alguém exposto;

Apresentação de sintomas.

9.1.5) Definir cartilha padrão a ser exposta e divulgada nos espaços fitness referente a higienização sanitária
e combate à contaminação por COVID-19 e/ou comunicação constante aos clientes e profissionais, através de 
canais digitais, sobre os novos padrões de higiene e novas medidas adotadas pelo MS e poder público.

(continua)
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9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

9.1. Academias e Centros de Condicionamento Físico e de Atividades Esportivas

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



9.1.6) Todos os frequentadores que possuírem cabelos longos devem ser orientados a mantê- los presos,
diminuindo, assim, área exposta passível de portabilidade do vírus.

9.1.7) Uso obrigatório do Álcool 70° ou outro produto comprovadamente eficaz, higienização dos
equipamentos, por parte do aluno após o uso e lixeiras com tampas paradescarte sem manuseio;

9.1.8) Uso obrigatório do Álcool 70° ou outro produto comprovadamente eficaz, para higienização
dos equipamentos, por parte da Zeladoria da Academia e lixeiras com tampas para descarte sem manuseio;

9.1.9) Uso obrigatório de toalhas e garrafas individuais.

9.1.10) Retirada de todos os tapetes, criando uma alternativa que impeça a contaminação entre a rua e o
piso limpo do estabelecimento, como por exemplo: com substituição dos mesmos por panos embebidos em
hipoclorito de sódio ou outro produto eficaz.

9.1.11) Bloqueio dos bebedouros coletivos, que se limitarão ao uso de garrafas individuais trazidas pelos
clientes.

9.1.12) Autorização para aulas coletivas apenas em locais arejados, preservando a distância de segurança de
2m² e sendo recomendado o uso de máscara.

9.1.13) Sanitização geral dos espaços durante o dia com hipoclorito de sódio ou outro produto
comprovadamente eficaz na eliminação do vírus.

(continua)
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9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

(continuação)

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



9.1.14) Todos os alunos serão orientados a acessar os espaços com material de EPI (máscara de tecido e
luvas, se possível).

9.1.15) Todos os colaboradores deverão estar obrigatoriamente de EPI (máscara de tecido) e serem
capacitados e orientados sobre as medidas de prevenção.

9.1.16) Evitar contato físico, com demonstração e orientação dos exercícios a 2m² de distância.

9.1.17) A permanência dos clientes no estabelecimento deverá ser permitida em consonância com cada
realidade, mantendo a distância de segurança sanitária de 2m² e, observando-se intervalos de 20 minutos
entre as turmas para saída, higienização de aparelhos e solo de acordo com itens anteriores, e entrada da
nova turma (nas salas de atividades coletivas).

9.1.18) Renovar todo o ar ambiente, de acordo com exigência da legislação, e fazer a troca dos filtros de ar,
no mínimo, uma vez por mês, usando pastilhas adequadas para higienização das bandejas dos aparelhos de
ar-condicionado.

9.1.19) Disponibilizar, próximo a borda das piscinas, recipiente de álcool em gel a 70% para que clientes
usem antes de tocar na escada ou nas bordas e, também, observar as normas de distanciamento e higiene
recomendadas.

9.1.20) Limpar escadas e corrimão após cada aula.

9.1.21) Cobrar uso de chinelos nas áreas aquáticas.

9.1.22) As academias e afins estarão sempre disponíveis para vistoria, orientação e fiscalização pelos órgãos
competentes (CREF1 ,ANVISA e VIGILÂNCIA SANITÁRIA).

(continua) 16

9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

(continuação)

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



9.2.1) As atividades podem ser realizadas tanto em domicílio, em estabelecimentos próprios ou ar livre, desde
que respeitando todos os cuidados de prevenção à contaminação.

a)Os profissionais autônomos/liberais deverão seguir as seguintes obrigações: o profissional deverá higienizar
as mãos antes e ao final das atividades;

b) o profissional deverá usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de acordo com a assistência
prestada;

c) o cliente deverá ser questionado se apresenta sintomas respiratórios ou se está em quarentena ou
isolamento em decorrência do COVID-19 e, em caso positivo, não deverá ser prestado atendimento e informar
ao profissional que o atendeu caso venham a ter sintomas ou resultados positivos para a COVID-19; este
contato deverá ser realizado de forma prévia, através de canais digitais, como forma de prevenção.

d) manter as atividades com os cuidados de higienização das mãos, uso de álcool gel, distanciamento,
etiqueta da tosse, limpeza e ventilação dos ambientes;

e) profissionais que executarem atendimentos a clientes que vierem a positivar para os testes de
COVID-19 deverão imediatamente parar os atendimentos, informar o fato às autoridades sanitárias do
seu município e se manter em quarentena, em conformidade com as orientações destas autoridades.
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9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

(continuação)

9.2. Profissionais de Educação Física autônomos/liberais:

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS

(continua)



9.3.1) A entrada e número de alunos nos locais onde acontecem as aulas, deve ser organizada e executada
pelo gestor, com aviso prévio aos alunos e responsáveis para que se evite aglomeração, atentando sempre a
distância de segurança de 2m² por pessoa. Cada aluno poderá ser acompanhado por apenas um responsável.

9.3.2) Qualquer aluno, profissional, colaborador ou terceirizado que apresentar sintomas, ainda que leves,
deve ser orientado a voltar para casa e impedido de voltar às atividades. O bem comum deve prevalecer,
sempre.

9.3.3) Realização de entrevista:

a) Histórico de viagens;

b) Contato com alguém exposto;

c) Apresentação de sintomas.

9.3.4) Definir cartilha padrão a ser exposta e divulgada nos espaços de atividades e quadros informativos
referente a higienização sanitária e combate à contaminação por COVID-19 e/ou comunicação constante aos
alunos e profissionais, através de canais digitais, sobre os novos padrões de higiene e novas medidas
adotadas pelo MS e poder público.
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9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

(continuação)

9.3. Escolas Esportivas:

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS

(continua)



9.3.5) Todos os frequentadores que possuírem cabelos longos devem ser orientados a mantê-los presos,
diminuindo, assim, área exposta passível de portabilidade do vírus.

9.3.6) Uso obrigatório do Álcool 70° ou outro produto comprovadamente eficaz, para higienização dos
equipamentos, por parte da Zeladoria das escolas esportivas e lixeiras com tampas para descarte sem
manuseio;

9.3.7) Uso obrigatório de toalhas e garrafas individuais.

9.3.8) Criar a alternativa que impeça a contaminação entre a rua e o piso do estabelecimento, como por
exemplo: Colocação de panos embebidos em hipoclorito de sódio ou outro produto eficaz.

9.3.9) Bloqueio dos bebedouros coletivos, que se limitarão ao uso de garrafas individuais trazidas pelos
clientes.

9.3.10) Nas aulas deverá se preservar a distância de segurança de 2m² e sendo recomendado o o uso de
máscara.

9.3.11) Sanitização geral dos espaços durante o dia com hipoclorito de sódio ou outro produto
comprovadamente eficaz na eliminação do vírus.
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9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

(continuação)

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS

(continua)



9.3.12) Todos os alunos serão orientados a acessar os espaços com máscara.

9.3.13) Todos os colaboradores deverão estar obrigatoriamente de EPI (máscara de tecido) e serem
capacitados e orientados sobre as medidas de prevenção.

9.3.14) Evitar contato físico, com demonstração e orientação dos exercícios a 2m² de distância.

9.3.15) Evitar contato físico entre alunos, não sendo permitida a realização de jogos, coletivos e treinamentos
que possam ocorrer esse tipo de contato.

9.3.16) A permanência dos alunos no estabelecimento deverá ser permitida em consonância com cada
realidade, mantendo a distância de segurança sanitária de 2m² e, realizando a higienização do ambiente entre
a saída de uma turma e entrada da nova turma.

9.3.17) Será permitido por turma o máximo de alunos que seja possível respeitar o distanciamento de 2m².

9.3.18) Deverá ser disponibilizado material individual para cada aluno, por exemplo, bola, colete, etc, não
sendo permitido compartilhamento de material entre os alunos. Deverá haver um intervalo de 15 minutos
entre aulas, para que seja feita a higienização de todos os materiais utilizados.
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9. Regras para funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos de práticas esportivas diversas, de acordo com o CREF

(continuação)

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



10.1) Fica vedado o serviço de buffet;

10.2) Manter os talheres higienizados e devidamente embalados de forma individualizada

10.3) Os salões de eventos não poderão exceder a 5O% (cinquenta por cento) da capacidade máxima,

obedecendo o distanciamento mínimo de 2m;

10.4) Fica obrigatório o uso de máscaras por todos funcionários e prestadores de serviços

10.5) Deverão reduzir a quantidade de sofás, mesas, cadeiras ou espreguiçadeiras, diminuindo o

número de pessoas no local em no mínimo 5O%, com distanciamento mínimo de 2m;

10.6) Manter os banheiros sociais, elevadores e corrimões higienizados no mínimo a cada 2 (duas)

horas;

10.7) Disponibilizar álcool em gel a 7O% (setenta por cento) para uso dos funcionários, prestadores de

serviços e clientes em pontos estratégicos;

10.8) Academias de ginástica dos meios de hospedagem somente poderão operar com 5O% (cinquenta

por cento) de sua capacidade habitual (seguir regras para funcionamento de academias descritas no item

9);

10.9) Deverá ser notificada a Secretaria Municipal de Saúde em caso de hóspede que apresente sintomas

da COVID;

10.10) Uso de luvas por parte dos funcionários de arrumação dos quartos.
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10. Regras para funcionamento dos meios de hospedagem

PLANO DE 
RETOMADA 

DAS 
ATIVIDADES 

SÓCIO 
ECONÔMICAS 
DE PETROPOLIS



ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

- GABINETE DO PREFEITO
- SECRETARIA DE SAÚDE
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E DE ORDEM PÚBLICA
- INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES
- TURISPETRO

Bernardo Rossi
Prefeito do Município de Petrópolis


