
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CORONAVÍRUS  - COVID-19  

A Frente Parlamentar Mista em Defesa do 

Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS) 

continua monitorando os impactos do Novo 

Coronavírus (COVID-19) no setor de comércio e 

serviços, maior impactado pela atual crise global.  

Este documento objetiva apresentar um sumário de 

análises referentes aos possíveis pontos de impacto 

neste setor.  

Ele foi dividido em três partes: 1 - Relato da situação 

atual; 2 - Prazos de aplicação de restrições 

econômicas, quando existirem; e 3 - Status da 

legislação nacional e estadual em vigor.  

Ao final, acrescentamos uma breve análise política 

do cenário, com perspectivas para as próximas 

semanas de paralisação e quarentena mundial. 
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CONTEXTO: 

A Medida Provisória nº 926/20, editada na última sexta-feira (20/03), 

tem por objetivo alterar a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

buscando flexibilizar as regras para aquisição de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus. Entre outros pontos, 

a MP prevê que as medidas previstas deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (as quais o 

Presidente da República disporá por decreto). Além disso, proíbe a 

restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais e cargas de 

qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros 

necessários à população. 

Nesse sentido, foram editados os decretos nº 10.282, de 20 de 

março de 2020 e nº 10.292, de 25 de março de 2020, que regulamenta a 

Lei nº 13.979/20, para definir os serviços públicos e as atividades 

essenciais. Especificamente sobre as atividades de comércio e serviços 

o decreto prevê que as medidas previstas na Lei nº 13.979/20 deverão 

resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 

atividades essenciais definidos como aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: 

• Produção, distribuição, comercialização e entrega, 

realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, 

de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas (Art. 3, XII); 

• Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 

prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do 

Brasil; (Art. 3º, XX); 

• Transporte e entrega de cargas em geral (Art. 3º, XXII); 

• Serviço relacionados à tecnologia da informação e de 

processamento de dados (data center) para suporte de outras 

atividades previstas neste Decreto (Art. 3º, XXIII); 

• Produção e distribuição de numerário à população e 

manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro 

Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Art. 3º, XXV); 



 

 
 

• Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e 

derivados (Art. 3º, XXVII). 

• Mercado de capitais e seguros (Art. 3º, XXX); 

Acrescenta-se que o conceito de atividades essenciais já era 

previsto no § 1º do art. 9º da Constituição Federal e nos art. 9º e 10 da Lei 

nº 7.783/1989, referentes ao exercício do direito de greve, assim 

entendida aquela concernente ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade ou cuja paralisação resulte em prejuízo 

irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e 

equipamentos. 

Portanto, juridicamente, o setor de comércio e serviços tem a 

maioria de seus segmentos prejudicados por não serem considerados 

essenciais, com as exceções acima reveladas, ligadas mais diretamente 

à sobrevivência, a saúde e a segurança da população. 

 

 

  



 

 
 

TABELA-RESUMO: 

UF 
(Unidade 

da 
Federação) 

Situação Prazo 
Link e nº 
Norma 

 

UNIÃO 
(GOVERNO 
FEDERAL) 

Estipulou calamidade pública. A União, Estados e 

Municípios, enquanto perdurar a situação, tem 

liberdade para: 31 de 
dezembro 
de 2020 

Decreto nº 06 
de 2020          Gastar mais orçamento do que o previsto e 

desobedecer às metas fiscais para custear ações de 

combate à pandemia. 

         Flexibiliza as regras para aquisição de bens, 
serviços e insumos destinados ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus.

18 de meio 
de 2020 

MP 926 de 
2020 

         Prevê que as medidas previstas deverão 
resguardar o exercício e o funcionamento de 
serviços públicos e atividades essenciais (as quais o 
Presidente da República disporá mediante 
decreto). 

         Proíbe a restrição à circulação de trabalhadores 
que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais e cargas de 
qualquer espécie que possam acarretar 
desabastecimento de gêneros necessários à 
população.

         Define os serviços públicos e as atividades 
essenciais. 

N/A 

Decretos nº 
10.282 e 

10.292 de 
2020  

         Prevê que as medidas previstas na Lei nº 
13.979/20 deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e atividades 
essenciais definidos como aqueles indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade, assim considerados aqueles que, se 
não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, 
a saúde ou a segurança da população. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm


 

 
 

Medidas trabalhistas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus. Dispõe sobre as medidas trabalhistas 
que poderão ser adotadas pelos empregadores 
para preservação do emprego e da renda e para 
enfrentamento do estado de calamidade pública.  

Durante o 
estado de 

calamidade 
pública (até 

31 de 
dezembro 
de 2020 ou 

até sua 
revogação) 

MP 927 de 
2020 

         Prevê que empregado e empregador poderão 
celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir 
a permanência do vínculo empregatício, que terá 
preponderância sobre os demais instrumentos 
normativos, legais e negociais, respeitados os 
limites estabelecidos na Constituição Federal.

         Permite, para enfrentamento dos efeitos 
econômicos decorrentes do estado de calamidade 
pública, a adoção pelos empregadores, dentre 
outras, as seguintes medidas: o teletrabalho; a 
antecipação de férias individuais; a concessão de 
férias coletivas; o aproveitamento e a antecipação 
de feriados; o banco de horas; a suspensão de 
exigências administrativas em segurança e saúde 
no trabalho; e o diferimento do recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

         Dispõe sobre a jornada de trabalho para os 
estabelecimentos de saúde.

          Estabelece que os casos de contaminação pelo 
coronavírus (covid-19) não serão considerados 
ocupacionais, exceto mediante comprovação do 
nexo causal. 

         Permite a prorrogação de acordos e 
convenções coletivos vencidos ou vincendos, no 
prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 
entrada em vigor da Medida Provisória. 

         Estabelece que Auditores Fiscais do Trabalho 
do Ministério da Economia atuarão de maneira 
orientadora.

  

http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm


 

 
 

Revoga a suspensão do contrato de trabalho por 
até 4 meses sem contrapartida do empregador ou 
do Estado (Art. 18 da MP 927) e estabelece 
restrições à Lei de Acesso à Informação (LAI) e 
suspende prazos em processos administrativos.  

Durante o 
estado de 

calamidade 
pública (até 

31 de 
dezembro 
de 2020 ou 

até sua 
revogação) 

MP 928 de 
2020 

         Estabelece prioridade para os pedidos de 
acesso à informação relacionados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública.

         Suspende, nas hipóteses estabelecidas, os 
prazos de resposta a pedidos de acesso à 
informação nos órgãos ou nas entidades da 
administração pública cujos servidores estejam 
sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes. 

         Prevê que não correrão os prazos processuais 
em desfavor dos acusados e entes privados 
processados em processos administrativos 
enquanto perdurar o estado de calamidade. 

         Suspende o transcurso dos prazos 
prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, 
na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de 2013, 
e nas demais normas aplicáveis a empregados 
públicos. 

         Revoga as disposições acerca da suspensão do 
contrato de trabalho contidas na Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020.

AC  Estipulou 

Produzirá 

efeitos 

enquanto 

perdurar o 

estado de 

emergência 

em saúde 

causado pelo 

coronavírus. 

Decreto nº 
5.945 de 

2020 

         Férias aos servidores do grupo de risco; 

         Trabalho remoto, quando possível;

         Restrição de atendimento presencial ao público 

nos órgãos públicos estaduais;

         Requisição de bens, serviços e produtos de 

pessoas naturais e jurídicas;

         Vedação à eventos com aglomeração de 

pessoas.

         § 2º As empresas que participem em qualquer 

fase da cadeia produtiva

         e de distribuição de produtos de primeira 

necessidade para população

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv928.htm
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391005
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391005
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391005


 

 
 

Estão sujeitas a suspensão: toda a atividade em 

estabelecimentos comerciais; II - todas as atividades 

em feiras, inclusive feiras livres; III - todas as 

atividades em shopping centers, inclusive em seus 

estacionamentos; IV - todas as atividades em 

cinemas, clubes de recreação, buffet, academias de 

ginástica, bares, restaurantes, lanchonetes, 

sorveterias, boates, teatros, casas de espetáculos, 

casas de shows, centros culturais, circos e clínicas 

de estética; 
Até dia 4 de 

abril  

Decreto nº 
5.496 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: As empresas que 

participem em qualquer fase da cadeia produtiva e 

de distribuição de produtos de primeira necessidade 

para população deverão manter suas atividades, tais 
como as distribuidoras, revendedoras ou indústrias 
de alimentos, medicamentos, produtos de limpeza 
e higiene, água, gás, postos de combustíveis, 
padarias, conveniências, supermercados, 
mercadinhos, minibox e congêneres. 

AL  Estão sujeitas a suspensão: bares, restaurantes, 

equipamentos culturais, públicos e privados, 

academias, lojas ou estabelecimentos que pratiquem 

o comércio ou prestem serviços de natureza privada; 

shoppings centers, galerias/centros comerciais e 

estabelecimentos congêneres; eventos e exposições; 

indústrias não essenciais.  

Até dia 29 
de março 

Decreto nº 
69.541 de 

2020. 

  

Não estão sujeitas a suspensão: supermercados, 
farmácias e locais que prestem serviços de saúde 
no interior dos referidos estabelecimentos  bem 
como as Indústrias essenciais (farmacêutico, 
alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou 
laboratoriais, alto forno, construção civil, química, 
gás, energia, água mineral, produtos de limpeza e 
higiene pessoal, bem como os respectivos 
fornecedores e distribuidores). 

http://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNTg0NzQ2NTE0OTg0Ny5wZGY=
http://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNTg0NzQ2NTE0OTg0Ny5wZGY=
http://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNTg0NzQ2NTE0OTg0Ny5wZGY=
http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DOEAL-20_03_2020-SUPLEMENTO.pdf
http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DOEAL-20_03_2020-SUPLEMENTO.pdf
http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DOEAL-20_03_2020-SUPLEMENTO.pdf


 

 
 

AP 
 

Estão sujeitas a suspensão: todas as atividades em 
estabelecimentos comerciais; todas as atividades 
em feiras, inclusive feiras livres; todas as atividades 
em shopping centers, inclusive em seus 
estacionamentos, galerias comerciais e centros 
empresariais; todas as atividades em cinemas, 
clubes de recreação, buffet, academias de 
ginástica, bares, restaurantes, lanchonetes, 
sorveterias, boates, teatros, casas de espetáculos, 
casas de shows, lojas de conveniências, comércios 
ambulantes e informais, Motéis; Transportes 
fluviais de passageiros entre outros. 

Até dia 4 de 
abril  

Decreto nº 
1.414 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: empresas que 
participem em qualquer fase da cadeia produtiva e 
de distribuição de produtos de primeira 
necessidade para população, que deverão manter 
suas atividades preponderantes, tais como 
distribuidoras, revendedoras ou indústrias de 
alimentos, produtos de limpeza e higiene, água, 
gás, postos de combustíveis, supermercados, 
mercadinhos, minibox e similares batedeiras de 
açaí, serviços de entregas domiciliares de 
alimentação (delivery), açougues, peixarias, 
padarias e congêneres, proibido, em qualquer caso, 
o consumo de produtos no local ou nas 
proximidades dos estabelecimentos. 

AM 
 

Estão sujeitas a suspensão todos os 
estabelecimentos: comerciais e de serviços não 
essenciais; e destinados à recreação e lazer. Os 
estabelecimentos comerciais poderão funcionar, 
exclusivamente, para entregas em domicílio ou 
como ponto de coleta. 

Até dia 7 de 
abril de 

2020 

Decreto nº 
42.101 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: os 
estabelecimentos que se destinem ao 
abastecimento alimentar e farmacológico da 
população, tais como, padarias, supermercados, 
drogarias e farmácias. 

  

Determina às indústrias do Polo Industrial de 
Manaus que adotem as recomendações da 
autoridade sanitária quanto às medidas de 
contenção da disseminação do vírus. 

BA Estipula: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391192
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391192
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391192
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391363
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391363
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391363


 

 
 

          Estão sujeitas a suspensão: A suspensão por 30 
dias dos eventos e atividades com a presença de 
público superior a 50 pessoas, ainda que 
previamente autorizados, que envolvem 
aglomeração de pessoas, tais como: eventos 
desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, 
eventos científicos, passeatas e afins, bem como 
aulas em academias de dança e ginástica;

Até 19 de 
abril de 

2020 

Decreto nº 
19.529 de 

2020 

         Não estão sujeitas a suspensão: atividades de 
comércio e serviços em geral.

CE 
 

Estão sujeitas a suspensão: bares, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres; 
academias, lojas ou estabelecimentos que 
pratiquem o comércio ou prestem serviços de 
natureza privada; "shopping center", galeria/centro 
comercial e estabelecimentos congêneres; feiras e 
exposições; indústrias não essenciais.  

Até o dia 30 
de março de 

2020 

Decreto nº 
33.519 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: supermercados, 
farmácias e locais que prestem serviços de saúde 
no interior dos referidos dos estabelecimentos; 
indústrias dos ramos farmacêutico, alimentício, de 
bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, 
obras públicas, alto forno, gás, energia, água, 
mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, 
bem como respectivos fornecedores e 
distribuidores. Bares, restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres que funcionem no 
interior de hotéis, pousadas e similares, desde que 
os serviços sejam prestados exclusivamente a 
hóspedes. Restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres poderão funcionar 
apenas por serviços de entrega, inclusive por 
aplicativo. 

  

http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/DECRETO1952920.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/DECRETO1952920.pdf
http://www.secom.ba.gov.br/arquivos/File/COVID_Decretos/DECRETO1952920.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390941
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390941
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390941


 

 
 

DF 
 

Estão sujeitas a suspensão: estabelecimentos 
comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, 
restaurantes, lojas de conveniências e afins; 
academias de esporte de todas as modalidades; VIII 
- atendimento ao público em shoppings centers, 
feiras popularese clubes recreativos; salões de 
beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos; 
lojas de conveniência e minimercados localizados 
em postos de gasolina; quiosques, foodtrucks e 
trailers de venda de refeições; lotéricas e 
correspondentes bancários; oficinas de 
lanternagem e pintura; comércio ambulante em 
geral. 

Até dia 5 de 
abril de 

2020 

Decreto nº 
40.550 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: clínicas 
odontológicas e veterinárias, apenas para 
atendimento de emergências; farmácias; 
supermercados, hortifrutigranjeiros, 
minimercados, mercearias, comércio estabelecido 
de produtos naturais, bem como de suplementos e 
fórmulas alimentares; É vedado, em todos os casos 
deste inciso, a venda de refeições e de produtos 
para consumo no local; padarias e lojas de 
panificados, apenas para a venda de produtos, 
sendo vedado o fornecimento de refeições de 
qualquer tipo; lojas de materiais de construção e 
produtos para casa, açougues e peixarias; postos de 
combustíveis, borracharias e oficinas de 
manutenção e reparos mecânicos de veículos 
automotores; operações de delivery e drive-thru e 
take-out,sem abertura do estabelecimento para 
atendimento ao público em suas dependências; 
petshops e lojas de medicamentos veterinários, 
concessionárias e distribuidoras de veículos; X – 
empresas de tecnologia que prestam serviços 
essenciais para hospitais, forças policiais, 
bombeiros e afins; empresas de construção civil, 
vedado o atendimento presencial ao público;  

ES 
 

Não estão sujeitas a suspensão: atividades de 
comércio e serviços em geral. 

 
 

  
Decreto nº 
4593-R de 

2020 

GO  
Estão sujeitas a suspensão: toda e qualquer 
atividade de circulação de mercadorias e 
prestação de serviços, em estabelecimento 
comercial aberto ao público, considerada de 

Até 4 de 
abril de 

2020 

Decreto nº 
9.633 de 

2020 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20036%2023-03-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20036%2023-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20036%2023-03-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20036%2023-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20036%2023-03-2020%20EDICAO%20EXTRA/DODF%20036%2023-03-2020%20EDICAO%20EXTRA.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390664
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390664
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390664
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391209
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391209
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391209


 

 
 

natureza privada e não essencial à manutenção da 
vida. 

  

Não estão sujeitas a suspensão: cemitérios e 
funerárias; distribuidores e revendedores de gás, 
postos de combustíveis, supermercados e 
congêneres; hospitais veterinários e clínicas 
veterinárias, incluindo os estabelecimentos 
comerciais de fornecimento de insumos e gêneros 
alimentícios; estabelecimentos comerciais que 
atuem na venda de produtos agropecuários; 
agências bancárias, produtores e/ou fornecedores 
de bens ou de serviços essenciais à saúde, à higiene 
e à alimentação; industriais de fornecimento de 
insumos/produtos e prestação de serviços 
essenciais à manutenção da saúde ou da vida 
humana e animal; obras da construção civil 
relacionadas a energia elétrica, saneamento básico, 
obras hospitalares e de penitenciárias e os 
estabelecimentos comerciais que lhes forneçam os 
respectivos insumos; serviços de call center 
restritos à área de segurança, alimentação, saúde, 
telecomunicações e de utilidade pública; XI - 
empresas que atuam como veículo de 
comunicação; empresas do sistema de transporte 
coletivo e privado, incluindo as empresas de 
aplicativos e transportadoras; empresas de 
saneamento, energia elétrica e telecomunicações. 

MA 
 

Estão sujeitas a suspensão: II - as atividades e os 
serviços não essenciais, a exemplo de academias, 
shopping centers, cinemas, teatros, bares, 
restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, 
lojas e estabelecimentos congêneres;  

Até 6 de 
abril de 

2020 

Decreto n° 
35677 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: Os restaurantes, 
lanchonetes e congêneres poderão manter serviço 
de entrega (delivery) ou de retirada de alimentos 
no próprio estabelecimento por meio do sistema 
driveihru; a distribuição e a comercialização de 
medicamentos e gêneros alimentícios por 
supermercados e congêneres; serviços, 
processamento de dados ligados a serviços 
essenciais;  

https://www.conjur.com.br/dl/governo-maranhao-edita-decreto.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/governo-maranhao-edita-decreto.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/governo-maranhao-edita-decreto.pdf


 

 
 

  

MT 

Não estão sujeitas a suspensão: atividades de 
comércio e serviços em geral.  

Produzirá 

efeitos 

enquanto 

perdurar o 

estado de 

emergência 

em saúde 

causado pelo 

coronavírus. 

Decreto nº 
406 de 2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: atividades de 
comércio e serviços em geral. 

Produzirá 

efeitos 

enquanto 

perdurar o 

estado de 

emergência 

em saúde 

causado pelo 

coronavírus. 

Decreto nº 
421 de 2020 

MS 

Não estão sujeitas a suspensão: atividades de 
comércio e serviços em geral.  

Produzirá 

efeitos 

enquanto 

perdurar o 

estado de 

emergência 

em saúde 

causado pelo 

coronavírus. 

Decreto nº 
15.396 de 

2020 

MG Estão sujeitas a suspensão: Suspender serviços, 
atividades ou empreendimentos, públicos ou 
privados, que necessitem de alvará de localização e 
funcionamento de competência dos municípios, 
com circulação ou potencial aglomeração de 
pessoas, a exemplo de: eventos públicos e privados 
de qualquer natureza com público superior a trinta 
pessoas; atividades em feiras, inclusive feiras livres; 
shopping centers e estabelecimentos situados em 
galerias ou centros comerciais; cinemas, clubes, 
academias de ginástica, boates, salões de festas, 
teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética; 
museus, bibliotecas e centros culturais.  

Produzirá 

efeitos 

enquanto 

perdurar o 

estado de 

emergência 

em saúde 

causado pelo 

coronavírus. 

DELIBERAÇÃO 
8, DE 

19/03/2020 e 

http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/13675871/DECRETO+N.+407%2C+DE+16+DE+MAR%C3%87O+DE+2020%2C+MEDIDAS+CORONAV%C3%8DRUS.pdf/f0c286e9-417e-5884-aab4-f168f037742e
http://www.controladoria.mt.gov.br/documents/364510/13675871/DECRETO+N.+407%2C+DE+16+DE+MAR%C3%87O+DE+2020%2C+MEDIDAS+CORONAV%C3%8DRUS.pdf/f0c286e9-417e-5884-aab4-f168f037742e
https://www.iomat.mt.gov.br/ver-pdf/15847/#/p:1/e:15847?find=decreto%20419
https://www.iomat.mt.gov.br/ver-pdf/15847/#/p:1/e:15847?find=decreto%20419
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391002
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391002
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391002
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DLB&num=8&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DLB&num=8&comp=&ano=2020
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DLB&num=8&comp=&ano=2020


 

 
 

Não estão sujeitas a suspensão: Farmácias e 
drogarias; hipermercados, supermercados, 
mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, 
quitandas e centros de abastecimento de 
alimentos; lojas de conveniência; lojas de venda de 
alimentação para animais; lojas de venda de água 
mineral; distribuidoras de gás; padarias; postos de 
combustíveis; oficinas mecânicas; agências 
bancárias e similares. 

  

 

 

PA Não estão sujeitas a suspensão: atividades de 
comércio e serviços em geral. 

 
 

  
Decreto nº 

609 de 
16/03/2020 

PB Estão sujeitas a suspensão: academias, ginásios e 
centros esportivos púbicos e privados; shoppings, 
centros e galerias comerciais, bares, restaurantes, 
casas de festas, casas noturnas, boates e 
estabelecimentos similares; cinemas, teatros, 
circos, parques de diversão e estabelecimentos 
congêneres, públicos e privados; agências 
bancárias e casas lotéricas; lojas ou 
estabelecimentos que pratiquem o comércio; 
embarcações turísticas, de esporte e lazer, em todo 
o litoral paraibano.  

Até 1 de 
abril  

Decreto nº 
40.135 de 

2020 

    

PE  
Estão sujeitas a suspensão: Todos os 

estabelecimentos de comércio localizados no Estado 

de Pernambuco. O transporte coletivo 

intermunicipal de passageiros em todo o Estado de 

Pernambuco, excetuando-se o transporte mediante 

fretamento de funcionários e colaboradores 

relacionados aos estabelecimentos que são 

responsáveis pelas atividades e serviços essenciais. 

 

Não estão sujeitas a suspensão: os supermercados, 

padarias, mercados, lojas de conveniência e demais 

estabelecimentos voltados ao abastecimento 

alimentar da população; lojas de defensivos e 

insumos agrícolas; farmácias e estabelecimentos de 

venda de produtos médico-hospitalares; lojas de 

produtos de higiene e limpeza; postos de gasolina; 

casas de ração animal; depósitos de gás e demais 

combustíveis. 

A partir de 
22 de março 

até 
enquanto 
perdurar a 
situação de 
emergência 

de saúde 
pública de 

importância 
internacional 
decorrente 

do 
coronavírus. 

Decreto nº 
48.834 de 

2020 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390756https://agenciapara.com.br/noticia/18441/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390756https://agenciapara.com.br/noticia/18441/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390756https://agenciapara.com.br/noticia/18441/
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-21-03-2020.pdf
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-21-03-2020.pdf
https://auniao.pb.gov.br/servicos/arquivo-digital/doe/janeiro/marco/diario-oficial-21-03-2020.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391244
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391244
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391244


 

 
 

PR Estão sujeitas a suspensão: shopping centers, 
galerias e centros comerciais; academias, centros 
de ginásticas e esportes em geral; 
 

Não estão sujeitas a suspensão: os 
estabelecimentos médicos de todas as áreas, 
hospitalares, laboratoriais, farmacêuticos, postos 
de combustíveis, distribuidoras e revendedoras de 
gás, supermercados, bancos, estabelecimentos de 
alimentação apenas na modalidade delivery, 
localizados em shoppings centers, galerias e 
centros comerciais 
 

Vigorará 
enquanto 
perdurar o 
estado de 

emergência 
nacional 

pelo COVID-
19 

Decreto nº 
4.230 de 

2020 

PI Estão sujeitas a suspensão: todas as atividades 
comerciais e de prestação de serviços no âmbito do 
estado.  

A partir de 
23 de março 

até 
enquanto 
perdurar a 
situação de 
emergência 

de saúde 
pública de 

importância 
internacional 
decorrente 

do 
coronavírus. 

Decreto nº 

10.901 e 
10.902 

  

Não estão sujeitas a suspensão: desde que 
assegurem o cumprimento das regras de proteção 
individual, os seguintes estabelecimentos 
considerados essenciais: mercados, mercearias e 
derivados; farmácias e drogarias; postos de 
combustíveis; hotéis, com atendimento exclusivo 
para os hóspedes; distribuidoras e transportadoras. 
As indústrias e suas respectivas cadeias deverão 
estabelecer meta de redução de jornada de 
trabalho ou turnos e garantir as medidas protetivas 
para trabalhadores e direção.  



 

 
 

RJ Estão sujeitas a suspensão: I - realização de 
eventos e atividades com a presença de público, 
ainda que previamente autorizadas, que envolvem 
aglomeração de pessoas, tais como: evento 
desportivo, show, salão de festa, casa de festa, 
feira, evento científi  co, comício, passeata e afins, 
bem como, equipamentos turísticos, Pão de 
Açúcar, Corcovado, Museu, Aquário do Rio de 
Janeiro - AquaRio, Rio Star roda-gigante e demais 
pontos turísticos; II - atividades coletivas de 
cinema, teatro e afins; funcionamento de bares, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres com capacidade de lotação restringida 
a 30% (trinta por cento) da sua lotação, com 
normalidade de entrega e retirada de alimentos no 
próprio estabelecimento; funcionamento de bares, 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 
congêneres no interior de hotéis, pousadas e 
similares, apenas aos hospedes; academia, centro 
de ginástica e estabelecimentos similares; 
“shopping center”, centro comercial e 
estabelecimentos congêneres. A presente 
recomendação não se aplica aos supermercados, 
farmácias e serviços de saúde, como: hospital, 
clínica, laboratório e estabelecimentos congêneres, 
em funcionamento no interior dos 
estabelecimentos descritos no presente inciso. 
funcionamento de bares, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres no 
interior de “shopping center”, centro comercial e 
estabelecimentos congêneres, com redução em 
30% (trinta) do horário do funcionamento, na 
forma do inciso I do artigo 5º do presente Decreto. 
frequentar praia, lagoa, rio e piscina pública. 

31 de março 
de 2020 

Decreto nº 
46.973 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão:  supermercados, 
farmácias e serviços de saúde, como: hospital, 
clínica, laboratório e estabelecimentos congêneres, 
em funcionamento no interior dos 
estabelecimentos descritos no presente inciso. 

  

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mjk4NDc%2C
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mjk4NDc%2C
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mjk4NDc%2C


 

 
 

RN Estão sujeitas a suspensão: A suspensão do 
funcionamento de qualquer loja e atividade 
comercial que possua sistema artificial de 
circulação de ar, excetuando-se aquelas destinadas 
à comercialização de alimentos, medicamentos e 
de atividades essenciais, consideradas pelo artigo 
3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
da Presidência da República.  02 de abril 

de 2020 

Decreto nº 
29.541 e 

29.556 de 
2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: No caso dos 
estabelecimentos autorizados a funcionar, deverão 
adotar medidas de proteção aos seus funcionários 
e clientes, sendo obrigatória a colocação de 
anteparo de proteção aos caixas e embaladores e a 
organização das filas, obedecendo a distância 
mínima de 1,5m entre os clientes. 

RS Estão sujeitas a suspensão: das atividades e dos 
serviços privados não essenciais e o fechamento 
dos "shopping centers" e centros comerciais, a 
circulação e do ingresso , no território do Estado, de 
veículos de transporte coletivo interestadual, 
público e privado, de passageiros; realização de 
eventos e de reuniões de qualquer natureza, de 
caráter público ou privado, incluídas excursões, 
cursos presenciais, missas e cultos religiosos, com 
mais de trinta pessoas. 

Até 8 de 
abril de 

2020 

Decreto nº 
55.128 de 

2020 

  

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391615
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390957
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390957
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390957


 

 
 

Não estão sujeitas a suspensão: Farmácias, clínicas 
de atendimento na área da saúde, supermercados, 
agências bancárias, restaurantes e locais de 
alimentação nestes estabelecidos, bem como de 
seus respectivos espaços de circulação e acesso. 
Atividades públicas e privadas essenciais 
indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim consideradas 
aquelas que, se não atendidas, colocam em perigo 
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população, tais como: transporte de passageiros e 
de cargas, observadas as normas específicas; 
produção, distribuição, comercialização e entrega, 
realizadas presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de saúde, 
higiene, alimentos e bebidas; vigilância e 
certificações sanitárias e fitossanitárias; prevenção, 
controle e erradicação de pragas dos vegetais e de 
doença dos animais; inspeção de alimentos, de 
produtos e de derivados de origem animal e 
vegetal; vigilância agropecuária; fiscalização 
ambiental; produção, distribuição e 
comercialização de combustíveis e de derivados. 

RO 
 

Estão sujeitas a suspensão: atividades e dos 

serviços privados não essenciais e o fechamento de 

galerias de lojas e comércios, shopping centers, 

centros comerciais.  

Até 4 de 
abril de 

2020 

Decreto nº 
24.887 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: açougues, 

panificadoras, supermercados, caixas eletrônicos, 

clínicas de atendimento na área da saúde, farmácias, 

consultórios veterinários, postos de combustíveis, 

atacadistas, distribuidoras, indústrias, oficinas 

mecânicas, autopeças e serviços de manutenção. 

http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/03/DECRETO-DE-CALAMIDADE-P%C3%9ABLICA.pdf
http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/03/DECRETO-DE-CALAMIDADE-P%C3%9ABLICA.pdf
http://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/03/DECRETO-DE-CALAMIDADE-P%C3%9ABLICA.pdf


 

 
 

RR 
 

Estão sujeitas a suspensão: da realização de 

eventos e atividades com a presença de público, 

incluídas excursões, cursos presenciais, missas, 

cultos religiosos e afins; das atividades coletivas de 

cinema, teatro e afins; do funcionamento de 

academia, centro de ginástica e estabelecimentos 

similares; do funcionamento de “shopping centers”, 

centros comerciais e estabelecimentos congêneres; 

do funcionamento de bares e estabelecimentos 

congêneres, permitidos os serviços de delivery; do 

funcionamento de lojas de insumos para construção 

civil, permitidos os serviços de delivery; e do 

transporte coletivo intermunicipal de passageiros, 

público ou privado. 

Enquanto 

perdurar a 

situação de 

emergência 

estabelecida 

no Decreto 

nº 28.587-E, 

de 16 de 

março de 

2020, ou até 

disposição 

em contrário 

Decreto nº 
28.635 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: atividades 

essenciais, tais como postos de combustíveis, 

supermercados, padarias, farmácias, serviços de 

construção civil emergenciais e serviços de saúde, 

tais como hospitais, clínicas, laboratórios e 

estabelecimentos congêneres.  

SC Estão sujeitas a suspensão: A suspensão da 

circulação de veículos de transporte coletivo urbano 

municipal, intermunicipal e interestadual de 

passageiros; as atividades e os serviços privados não 

essenciais, a exemplo de academias, shopping 

centers, restaurantes e comércio em geral; as 

atividades e os serviços públicos não essenciais, no 

âmbito municipal, estadual e federal, que não 

puderem ser realizados por meio digital ou mediante 

trabalho remoto; e a entrada de novos hóspedes no 

setor hoteleiro. 

 

1 de abril de 
2020 

Decreto nº 
515 de 2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: São considerados 
serviços privados essenciais a distribuição e 
comercialização de medicamentos e gêneros 
alimentícios, tais como farmácias, supermercados e 
mercados. 

SP Estão sujeitas a suspensão: o atendimento 

presencial ao público em estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços, especialmente 

em casas noturnas , “shopping centers”, galerias e 

estabelecimentos congêneres, academias e centros 

de ginástica, ressalvadas as atividades internas; II – 

o consumo local em bares, restaurantes, padarias e 

supermercados. 

7 de abril de 

2020 

Decreto nº 
64.881 de 

2020 

  

http://www.bandnewsdifusora.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-28.635-E-DE_-22-DE-MARC%CC%A7O_-DE_-2020-.pdf
http://www.bandnewsdifusora.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-28.635-E-DE_-22-DE-MARC%CC%A7O_-DE_-2020-.pdf
http://www.bandnewsdifusora.com.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-N%C2%BA-28.635-E-DE_-22-DE-MARC%CC%A7O_-DE_-2020-.pdf
http://www.doe.sea.sc.gov.br/material2/Edicao_Extra/Jornal_2020_03_17-B_ASS.pdf
http://www.doe.sea.sc.gov.br/material2/Edicao_Extra/Jornal_2020_03_17-B_ASS.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decreto-quarentena.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decreto-quarentena.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decreto-quarentena.pdf


 

 
 

Não estão sujeitas a suspensão:  atividades 

essenciais, na seguinte conformidade: saúde: 

hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços 

de limpeza e hotéis; alimentação: supermercados e 

congêneres, bem como os serviços de entrega 

(“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e 

padarias; abastecimento: transportadoras, postos de 

combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de 

veículos automotores e bancas de jornal. 

SE Estão sujeitas a suspensão: das atividades e dos 

serviços públicos e privados não essenciais, com 

necessário fechamento, a exemplo de academias, 

shopping centers, galerias, boutiques, clubes, 

boates, casas de espetáculos, salão de beleza, 

clínicas de estética, clínicas de saúde 

bucal/odontológica, clínicas de fisioterapia, 

ressalvadas aquelas de atendimento de urgência e 

emergências, além do comércio em geral.  

17 de abril 
de 2020 

Decreto nº 
40.567 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: fabricação, 

distribuição e comercialização de gêneros 

alimentícios, tais como supermercados, mercados, 

mercearias, açougues, peixarias, padarias, lojas de 

conveniência e demais estabelecimentos voltados ao 

abastecimento alimentar da população; serviços 

agropecuários, incluindo lojas de defensivos e 

insumos agrícolas, casas de ração animal, clínicas e 

hospitais veterinários; vigilância e certificações 

sanitárias e fitossanitárias, incluídos serviços de 

inspeção de alimentos, produtos e derivados de 

origem animal e vegetal; prevenção, controle e 

erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos 

animais; transporte e entrega de cargas em geral.  

TO Estão sujeitas a suspensão: a proibição de se 

realizarem atividades e serviços privados não 

essenciais, bem assim determinar o fechamento de 

shopping centers, centros comerciais, galerias, 

feiras, bares e restaurantes.  
20 de abril 

de 2020 

Decreto nº 
6.072 de 

2020 

  

Não estão sujeitas a suspensão: prestadores de 
serviços exclusivos de entrega (delivery), as 
farmácias, clínicas de atendimento na área da 
saúde, os supermercados, as agências bancárias e 
os postos de combustíveis. 

 

 

https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/12/8e27be55ccfddfd7c243b7d57000211c.pdf
https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/12/8e27be55ccfddfd7c243b7d57000211c.pdf
https://www.se.gov.br/uploads/download/midia/12/8e27be55ccfddfd7c243b7d57000211c.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391289
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391289
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391289


 

 
 

ANÁLISE POLÍTICA: 

Os principais meios de comunicação do país apresentam em suas 

manchetes fatos políticos que dão o indicativo de como serão as 

próximas semanas. A quarentena estipulada, oriunda do estado de 

pandemia declarado pela Organização Mundial da Saúde – OMS, deve 

perdurar por no mínimo um mês.  

O Presidente Jair Bolsonaro, em seu último pronunciamento, deixou 

clara a preocupação com o custo-benefício da paralisação da 

economia, em relação à diminuição da curva de contaminação do novo 

vírus no Brasil. Apesar de inábil em expressar publicamente seu 

descontentamento com as medidas, em sua avaliação, exageradas, dos 

governadores, começamos a observar uma tendência de maior 

discussão dos impactos econômicos em detrimento destas ações. Há 

uma intenção clara do governo federal, e de vários governos estatuais, 

em balancear os efeitos negativos na economia com as medidas que 

devem ser tomadas para travar o avanço da doença.  

 Outro ponto importante a ser observado é o da própria declaração 

de calamidade pública pelo Poder Executivo, referendada pelo 

Congresso Nacional, e seguida por alguns estados. O ato alterou a 

dinâmica orçamentária de despesas do Governo em relação ao teto de 

gastos, e à lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, gestores públicos 

terão mais liberdade para realizar despesas acima das metas 

estabelecidas, desde que relacionadas à prevenção de disseminação 

do coronavírus, como a construção de hospitais de campanha e 

aquisição de novas estruturas e insumos para atendimentos hospitalares. 

 Essa liberdade trará, possivelmente, reflexos negativos nas contas 

públicas dos entes federativos que já estão em situação de déficit fiscal. 

Com o arrefecimento da economia, a própria arrecadação de impostos 

diminuirá. Sem a credibilidade necessária e na impossibilidade de 

emissão de novos títulos públicos devido ao aumento da dívida, teremos 

grandes problemas com o equilíbrio fiscal pós coronavirus.  

 Também há uma agitação interessante para o adiamento das 

eleições municipais. Vários parlamentares, de diferentes estados e 

partidos, iniciam um movimento político neste sentido. Devemos 

monitorar esta movimentação, que do ponto de vista da sociedade, 

pode ser uma oportunidade de unificação do processo eleitoral brasileiro 

em um mesmo ano, diminuindo consideravelmente o custo logístico e 

político de sua realização. 


