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Esta Vigilância Sanitária Municipal informa que o Governo de São Paulo decretou em 11/03/2021 
nova reclassificação de TODO o estado de São Paulo, e novas medidas emergenciais de caso temporário e 
excepcional, que passam a vigorar a partir de 15/03/2021, destinados ao enfrentamento conforme segue:  

 

TIPO DE ESTABELECIMENTO DETERMINAÇÕES TÉCNICAS 

Escritórios em geral e Atividades 
Administrativas 

Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.Obrigatoriedade de Teletrabalho.  

Repartições da Administração Pública  Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Telecomunicações Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Serviços de Tecnologia da Informação Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Estabelecimentos (Comércios em Geral ) Proibido atendimento e retirada de produtos - Take way , 
Proibido atendimento presencial no local. Permitida a 
comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
Delivery ( por 24 h). Portas devem permanecer 
FECHADAS. 

Salões de Beleza Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.  
Parte administrativa: Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Concessionárias Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.  
Parte administrativa: Obrigatoriedade de Teletrabalho. 
Autorizada somente a oficina. 

Floricultura Proibido atendimento e retirada de produtos - Take way , 
Proibido atendimento presencial no local. Permitida a 
comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
Delivery ( por 24 h). Portas devem permanecer 
FECHADAS..  

Loja de Armarinhos Funcionam normalmente. Restrição de Horário: 05:00 
às 20:00 hs. 

Óticas Funcionam normalmente. Restrição de Horário: 05:00 
às 20:00 hs. 

Shoppings e galerias Proibido atendimento e retirada de produtos - Take way , 
Proibido atendimento presencial no local. Permitida a 
comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
Delivery ( por 24 h). Portas devem permanecer 
FECHADAS. 

Comércio de Material de Construção Proibido atendimento e retirada de produtos - Take way, 
Proibido atendimento presencial no local. Permitida a 



comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
Delivery ( por 24 h). Portas devem permanecer 
FECHADAS. 

Comércio de Produtos Eletrônicos Proibido atendimento e retirada de produtos - Take way , 
Proibido atendimento presencial no local. Permitida a 
comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
Delivery ( por 24 h). Portas devem permanecer 
FECHADAS.  

Assistência Técnica Proibido atendimento e retirada de produtos - Take way , 
Proibido atendimento presencial no local. Permitida a 
comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
Delivery ( por 24 h). Portas devem permanecer 
FECHADAS.  

Supermercados Recomendação de escalonamento de horários para os 
funcionários , para evitar aglomeração no transporte 
público. Sem restrição de horários. Proibido consumo no 
local. 

Açougues Recomendação de escalonamento de horários para os 
funcionários , para evitar aglomeração no transporte 
público. Funcionamento das 05:00 às 20:00 hs. . 
Permitida a comercialização através da Janela do carro 
(drive-thru) de 05:00 às 20:00 h Proibido consumo no 
local. Permitida a entrega na casa do comprador 
(Delivery) - por 24 h. 

Lojas de suplementos Recomendação de escalonamento de horários para os 
funcionários, para evitar aglomeração no transporte 
público. Funcionamento das 05:00 às 20:00 hs. Proibido 
consumo no local. Permitida a comercialização através da 
Janela do carro (drive-thru) de 05:00 às 20:00 h e entrega 
na casa do comprador (Delivery) - por 24 h. 

Feiras Livres Recomendação de escalonamento de horários para os 
funcionários, para evitar aglomeração no transporte 
público. Proibido consumo no local. Permitida a 
comercialização através da Janela do carro (drive-thru) de 
05:00 às 20:00 h e entrega na casa do comprador 
(Delivery) - por 24 h. 

Padarias Recomendação de escalonamento de horários para os 
funcionários, para evitar aglomeração no transporte 
público. Funcionamento das 05:00 às 20:00 hs. Proibido 
consumo no local. Permitida a comercialização através da 
Janela do carro (drive-thru) de 05:00 às 20:00 h e entrega 
na casa do comprador (Delivery) - por 24 h. 

Restaurantes Proibido atendimento presencial no local.  Proibido 
consumo no local. Permitida a comercialização através da 
Janela do carro (drive-thru) de 05:00 às 20:00 h e entrega 
na casa do comprador (Delivery) - por 24 h. 

Bares Proibido atendimento presencial no local.  Proibido 
consumo no local. Permitida a comercialização através da 
Janela do carro (drive-thru) de 05:00 às 20:00 h e entrega 
na casa do comprador (Delivery) - de 05:00 às 20:00 h. 

Hotelaria Proibido o funcionamento de Restaurantes, Bares e áreas 
comuns dos hotéis/motéis. Alimentação permitida 
somente nos quartos. 

Transporte Coletivo Haverá recomendação de Escalonamento de horários: 
- 5h-7h: Trabalhadores da Indústria, 
- 7h-9h: Trabalhadores de Serviços, 
- 9h-11h: Trabalhadores do Comércio. 

Educação Estadual, Municipal e Privada. Recesso da Rede Estadual por 15 dias. Permitida escola 
aberta para oferta de merenda. 



Escolas municipais e particulares– aulas presenciais 
suspensas.   
Aulas somente remotas (on-line) 

Eventos esportivos de qualquer espécie Eventos coletivos, profissionais e amadores suspensos. 

Atividades Religiosas Proibição da realização de atividades coletivas (como 
missas e cultos). 
Permissão de abertura dos templos, igrejas e similares 
para manifestação da fé individual. 

Clubes, Parques e Praças Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.  
Parte administrativa: Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Academias de Ginástica, Academias de Pilates 
e Yoga, Escolas de Natação e Hidroginástica, 
Academias de Luta 

Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.  
Parte administrativa: Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Eventos Culturais Proibição de abertura. 

Atividades Culturais (recreação infantil, teatro, 
coral, circos) 

Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.  
Parte administrativa: Obrigatoriedade de Teletrabalho. 

Cursos Livres  (aulas de inglês, informática e 
afins, música, artes e etc) 

Proibição de abertura. Proibição de atendimento 
presencial.  
Parte administrativa: Obrigatoriedade de Teletrabalho. 
Aulas somente on-line. 

Hospitais, clínicas, dentistas e 
estabelecimentos de saúde animal (pet shop e 
atendimento veterinário). 

Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Drogarias Recomendação de escalonamento de horários para os 
funcionários, para evitar aglomeração no transporte 
público. Sem restrição de horários. 

Consultórios e clínicas de fisioterapia, 
psicologia, nutrição 
(que possuam licença de funcionamento da 
VISA municipal). 

Funcionam normalmente. Restrição de Horário: 05:00 
às 20:00 hs. 

Cadeia de abastecimento e logística, produção 
agropecuária e agroindústria, transportadoras, 
armazéns, postos de combustíveis. 

Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Empresas de locação de veículos, oficina de 
veículos, transporte público coletivo, taxis, 
aplicativos de transporte, serviços de entrega e 
estacionamentos. 

Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Serviços de Segurança pública e privada Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Construção civil e indústria Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Meios de comunicação, empresas jornalísticas 
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens 

Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Lavanderias hospitalares, serviços de limpeza, 
manutenção e zeladoria 

Funcionam normalmente sem restrições de horário 

Bancos e Casas Lotéricas Funcionam normalmente. Restrição de Horário: 05:00 
às 20:00 hs. 

 

 

Poá, 15 de março de 2021. 

 

Vigilância Sanitária Municipal. 


