
REABERTURA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 
RIO DAS OSTRAS - RJ

VEJA ABAIXO COMO SERÁ A ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS
DE ACORDO COM CADA BANDEIRA

Vermelha
Lockdown 

Laranja
Isolamento 

Amarela Nível 1
Reabertura gradual

Amarela Nível 2
Reabertura gradual

Verde
Nova normalidade

Comércio / Serviço

Supermercados, Mercados, Hortifrúti
Açougues, Aviários e Peixarias
Farmácias, Farmácia de Manipulação
Lojas de Material médico, Cirúrgico e Hospitalar
Hospitais e Laboratórios
Demais estabelecimentos com CNAE de varejo e 
comercialização de produtos alimentícios e água
Comércio Varejista de alimentação animal
Funerárias

Médicos, Dentistas, Psicólogos e Fisioterapeutas 

Óticas

Lojas e Depósitos de Material de Construção
Lojas de Autopeças, Oficinas Mecânicase Borracharias

Água, Luz, Gás e Reciclagem

Lanchonetes, Cafeterias, Docerias e Similares

Lojas de Conveniência

Restaurantes

Bares e Quiosques

Depósitos de Bebidas

Hotéis, Motéis, Hostels e Pousadas

Praias, Lagoas, Praças e Parques

Feiras*

Banca de Jornal;
Agência de Automóveis;

Marcenarias, Serralherias, Marmoraria, Vidraçaria;

Papelarias e Artigos de Festa;

Loja de Utilidades doméstica;

Floriculturas;

Cama, Mesa e Banho;

Loja de artigos Esportivos;

Loja de Artigos Religiosos;

Lojas de Aviamentos, Tecidos e Armarinhos;

Lojas de Móveis, Eletrodomésticos e Eletrônicos;

Iluminação, Decoração;

Sapatarias

Ambulantes e Camelôs
Sapateiros
Atelier de Costura
Lava Jato e oficinas
Serviços em geral
Escritórios de Contabilidade, Imobiliárias
Escritórios de Advocacia

Escritórios de Engenharia

Escritórios de Arquitetura

Escritórios de Decoração

Escritórios de Designer

Gráfica
Roupas e Calçados(Lojas mista)
Joalheria e Relojoaria

Loja de Acessórios e bijuterias

Loja de Cosméticos / Maquiagem / Perfumes e Acessórios

Lojas de Roupas/Roupas Íntimas/Lojas de Roupa 
Infantil/Moda Praia e similares*

Salão de Beleza, Manicure e Barbearias

Studio de Tatuagem

Auto Escolas

Academias e Similares;

Shoppings e Galerias;

Organizações Religiosas;

SE O SEU ESTABELECIMENTO / SERVIÇO NÃO FOI CONTEMPLADO NESSA TABELA, SIGNIFICA QUE ELE DEVE PERMANECER 
FECHADO EM TODAS AS BANDEIRAS, EXCETO NA BANDEIRA VERDE.

ATENÇÃO

Funcionamento Restrito para 
atendimentos de urgência

Horário Normal de Funcionamento para 
atendimentos de urgência

Não Funciona Horário Normal de Funcionamento

Não Funciona

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Proibida a venda de bebidas 
alcoólicas no balcão.

Não Funciona

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 
da loja. Horário de 8h às 20h. Proibida a 
venda de bebidas alcoólicas no balcão.

Não Funciona

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Não se aplica aos 
estabelecimentos sediados no interior de 
hotéis, pousadas e similares. Horário até 

às 23h. Proibida a venda de bebidas 
alcoólicas no balcão.

Não Funciona

Horário Normal de Funcionamento Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Não Funciona

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Não se aplica aos 
estabelecimentos sediados no interior de 
hotéis, pousadas e similares. Horário de 

9h às 17h.

Não Funciona

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 
da loja. Horário de 9h às 17h. Proibida a 
venda de bebidas alcoólicas no balcão.

Não Funciona

O funcionamento de hotéis, motéis, 
hostels e pousadas, para atendimento a 

hóspedes em viagem de trabalho limitada 
a capacidade máxima de 40% das vagas 

disponíveis, devendo-se respeitar as 
regras gerais previstas no Anexo do 

presente plano.

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona

Horário Normal de Funcionamento 

Somente HORTIFRUTIGRANJEIROS . 
*Condicionado a participação de 40% do 

total de feirantes cadastrados, 
respeitando o distanciamento de 2 metros 
entre as barracas, higienização periódica 
das barracas, disponibilizar álcool em gel 

70%. (Proibido consumo no local)

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Horário Normal de Funcionamento Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento Horário Normal de Funcionamento

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja.

Podem funcionar apenas das 11h às 24h, 
com portas abertas e 30% da 

capacidade. * Limite de 6 pessoas por 
mesa.

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja.

Podem funcionar apenas das 11h às 24h, 
com portas abertas e 30% da 

capacidade. * Limite de 6 pessoas por 
mesa.

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Não se aplica aos 
estabelecimentos sediados no interior de 

hotéis, pousadas e similares.

Autorizado o atendimento presencial em 
restaurantes entre 11h e 24h, com portas 
abertas e 30% da capacidade. * Limite de 

6 pessoas por mesa.

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Não se aplica aos 
estabelecimentos sediados no interior de 

hotéis, pousadas e similares.

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Horário de 09h às 20h.
Podem funcionar apenas por entrega ou 

por sistema de drive thru e retirada direta, 
sem ingresso ao interior da loja e venda 

para consumo no balcão.

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Horário de 9h às 17h.               

Funcionamento Restrito - Proibido 
consumo no local e utilização de mesas e 

cadeiras. Podem funcionar apenas por 
entrega ou por sistema de drive thru e 
retirada direta, sem ingresso ao interior 

da loja. Horário de 9h às 17h.

O funcionamento de hotéis, motéis, 
hostels e pousadas, para atendimento a 

hóspedes em viagem de trabalho limitada 
a capacidade máxima de 40% das vagas 

disponíveis, devendo-se respeitar as 
regras gerais previstas no Anexo do 

presente plano.

O funcionamento de hotéis, motéis, 
hostels e pousadas, para atendimento a 

hóspedes em viagem de trabalho limitada 
a capacidade máxima de 40% das vagas 

disponíveis, devendo-se respeitar as 
regras gerais previstas no Anexo do 

presente plano.

O acesso a praias, lagoas, praças e 
parques continua proibido, exceto para a 

realização de atividades esportivas 
individuais sem a utilização de 

equipamentos compartilhados. Horários 
controlados das 6h às 10h e das 16h às 
22h. Permanece a recomendação para 
que os maiores de 60 anos fiquem em 

casa.

O acesso a praias, lagoas, praças e 
parques continua proibido, exceto para a 

realização de atividades esportivas 
individuais sem a utilização de 

equipamentos compartilhados. Horários 
controlados das 6h às 10h e das 16h às 
22h. Permanece a recomendação para 
que os maiores de 60 anos fiquem em 

casa.

Horário Normal de Funcionamento 
*Condicionado a participação de 40% do 

total de feirantes cadastrados, 
respeitando o distanciamento de 2 metros 
entre as barracas, higienização periódica 
das barracas, disponibilizar álcool em gel 

70%. 

Horário Normal de Funcionamento 
*Condicionado a participação de 40% do 

total de feirantes cadastrados, 
respeitando o distanciamento de 2 metros 
entre as barracas, higienização periódica 
das barracas, disponibilizar álcool em gel 

70%. 

Horário Normal de Funcionamento Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento 
**Pode funcionar condicionado a 

utilização de “saco transparente” para 
experimentar o produto, a fim de evitar o 

contato direto do calçado com o 
consumidor. 

Horário Normal de Funcionamento 
**Pode funcionar condicionado a 

utilização de “saco transparente” para 
experimentar o produto, a fim de evitar o 

contato direto do calçado com o 
consumidor. 

Abertura condicionada a evolução dos 
indicadores epidemiológicos no prazo de 

7 dias.                                                   
Horário Normal de Funcionamento - Não 
será permitido experimentar roupas ou 

qualquer outro artigo de vestuário, 
acessórios e etc. 

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Abertura condicionada a evolução dos 
indicadores epidemiológicos no prazo de 

7 dias.                                                    
Horário Normal de Funcionamento      

Funcionamento Restrito das 9h às 13h, 
podendo evoluir para Horário Normal de 

Funcionamento após 7 dias.

Abertura condicionada a evolução dos 
indicadores epidemiológicos no prazo de 

7 dias.                                                   
Horário Normal de Funcionamento  

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Abertura condicionada a evolução dos 
indicadores epidemiológicos no prazo de 

7 dias. Obrigatório utilização de 
máscaras, apenas duas pessoas por 

carro e higienização da parte interna do 
veículo, com ênfase no volante, câmbio, 

alavancas(seta), freio de mão e 
maçanetas(interna e externa) a cada 

término de utilização.

Obrigatório utilização de máscaras, 
apenas duas pessoas por carro e 

higienização da parte interna do veículo, 
com ênfase no volante, câmbio, 
alavancas(seta), freio de mão e 

maçanetas(interna e externa) a cada 
término de utilização.

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Não Funciona Não Funciona

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Podem funcionar apenas das 11h às 24h, 
com portas abertas e 50% da 

capacidade;

Autorizado o atendimento presencial em 
restaurantes entre 11h e 24h, com portas 

abertas e 50% da capacidade;

Autorizado o atendimento presencial em 
restaurantes entre 11h e 24h, com portas 

abertas e 50% da capacidade;

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Funcionamento Restrito - Horário de 
funcionamento das 09h às 23h.

Podem funcionar com 50% de sua 
capacidade de balcão e mesas(se 

houver) com horário restrito;

Funcionamento Restrito - Horário de 
funcionamento das 09h às 23h.

Podem funcionar com 50% de sua 
capacidade de balcão e mesas(se 

houver) com horário restrito;

O funcionamento de hotéis, motéis, 
hostels e pousadas, para atendimento a 

hóspedes normalmente, limitada a 
capacidade máxima de 50% das vagas 

disponíveis, devendo-se respeitar as 
regras gerais previstas no Anexo do 

presente plano.

Reabertura de locais públicos de lazer 
como praias, lagoas, praças, 

equipamentos turísticos e parques com 
distanciamento de 1,5 metros entre as 

pessoas;

Horário Normal de Funcionamento - 
*Condicionado a participação de 60% do 

total de feirantes cadastrados, 
respeitando o distanciamento de 2 metros 
entre as barracas, higienização periódica 
das barracas, disponibilizar álcool em gel 

70%. 

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento 
**Pode funcionar condicionado a 

utilização de “saco transparente” para 
experimentar o produto, a fim de evitar o 

contato direto do calçado com o 
consumidor. 

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Horário Normal de Funcionamento

Obrigatório utilização de máscaras, 
apenas duas pessoas por carro e 

higienização da parte interna do veículo, 
com ênfase no volante, câmbio, 
alavancas(seta), freio de mão e 

maçanetas(interna e externa) a cada 
término de utilização.

Funcionar com 50% da capacidade 
mantendo distância mínima de 1,5 metros 
entre usuários nas áreas de peso livre e 

salas de atividades coletivas.

Funcionar com 50% da capacidade 
mantendo distância mínima de 1,5 metros 
entre usuários nas áreas de peso livre e 

salas de atividades coletivas.

As celebrações não podem acontecer 
antes das 8h nem após 21h;

Funcionamento com 50% da capacidade, 
uso obrigatório de máscaras;

O acesso de pessoas do grupo de risco 
da Covid-19 não é recomendado.


