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CONFIRA AS REGRAS PARA 
A RETOMADA GRADUAL, 

CONTROLADA E CONSCIENTE 
DO FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS

(DECRETO NO 7.761 DE 
8 DE JULHO DE 2020)

DIADEMA SEGUE 
EM FRENTE!

ESTAMOS NA FASE AMARELA



O Governo de São Paulo instituiu, em 28 de maio de 
2020, o Plano São Paulo, visando a retomada gradual 

e controlada do atendimento presencial ao público de 
serviços e atividades não essenciais. Este plano elenca 

diversos critérios estruturais e da epidemia (como taxa de 
novos casos, óbitos, entre outros) para classificar cidades 
e regiões do estado em diferentes zonas de flexibilização.

Diadema foi autorizada a passar à zona 
AMARELA a partir de segunda-feira, 6 de julho.

FAÇA A SUA PARTE!

Seguir na fase amarela e avançar para as 
próximas fases depende de cada um de nós!

Faça a sua parte, continue usando a máscara e 
intensificando a higienização das mãos, seja 

com água e sabão ou com álcool gel.

VAMOS JUNTOS SUPERAR ESSE MOMENTO, E VOCÊ 
É RESPONSÁVEL POR AVANÇARMOS A CADA DIA!

Bora seguir em frente, sem esquecer 
os cuidados de sempre!



O QUE ABRE EM DIADEMA 
Além daquelas atividades, serviços e comércios já 
autorizados a funcionar na fase laranja (Decreto Municipal 
no 7.733, de 8 de maio de 2020), fica autorizado o 
funcionamento APENAS das seguintes atividades, limitado 
aos respectivos horários:

 ⋅ Escritórios de prestação de serviços e Imobiliárias,      
   entre 9h e 15h
⋅ Concessionárias e Revendedoras de veículos, entre
  11h e 17h
⋅ Comércio de rua, galerias comerciais e mini shoppings  
  entre 11h e 17h
⋅ Shopping centers, entre 14h e 20h
⋅ Bares, restaurantes e similares, desde que o local seja      
  arejado adequadamente OU ao ar livre, com     
  funcionamento diário de 06 (seis) horas, no máximo,   
  em período a ser estipulado a critério de cada    
  estabelecimento, com horário limite até às 17h
⋅ Salões de Beleza, de Estética e Barbearias, entre
  14h e 20h
⋅ Academias de Esportes de todas as modalidades e   
  Centros de Ginástica, com funcionamento diário de 06  
  (seis) horas contínuas, no máximo, em período a ser   
  estipulado a critério de cada estabelecimento, com   
  horário limite até as 20h



  fora do estabelecimento, quando necessário, garantindo    
  o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as      
  pessoas
⋅ MEDIR A TEMPERATURA dos clientes e, diariamente, de  
 colaboradores e funcionários, restringindo o acesso caso  
 esteja acima de 37,5ºC;
  Caso a temperatura esteja acima de 37,5ºC, ou ainda   
  quando constatado qualquer outro sintoma que    
  indique a possibilidade de contaminação pelo novo   
  Coronavírus, o colaborador ou funcionário deverá ser   
  considerado como CASO SUSPEITO, imediatamente   
  afastado do trabalho e orientado a buscar o Sistema   
  de Saúde com a maior brevidade possível, para    
  orientações médicas sobre a conduta a ser adotada;

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE 
⋅ É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS para todos os   
  clientes, colaboradores e funcionários
  Os estabelecimentos estão autorizados a PROIBIR A   
  ENTRADA de clientes sem o uso de máscaras

⋅ É preciso destacar um funcionário para ORGANIZAR FILA  

ATENÇÃO
Os comércios e serviços, quando localizados dentro de 
shopping centers, obedecerão ao horário de 
funcionamento dos shoppings, das 14h às 20h. 

O atendimento por meio de serviços de entrega em 
domicílio (delivery), aplicativos ou telefone, e para retirada 
(para viagem), poderá funcionar além dos horários acima.

  Casos suspeitos não poderão ingressar nos       
  estabelecimentos comerciais;
   Caso seja confirmada a contaminação em colaborador ou 
funcionário, e com a autorização dos mesmos, os 
estabelecimentos comerciais deverão comunicar aos 
órgãos de saúde pública competentes.

É TAMBÉM OBRIGATÓRIO AOS ESTABELECIMENTOS:

⋅ EVITAR AGLOMERAÇÕES NO INTERIOR DO 

ESTABELECIMENTO funcionamento limitado a 40% de 
ocupação do total da capacidade dos estabelecimentos, 
segundo o declarado ao Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB);

⋅ Orientar sobre o distanciamento mínimo de 1,5m (um         
  metro e meio) entre clientes, sinalizando posições no   
  piso sempre que necessário;



  fora do estabelecimento, quando necessário, garantindo    
  o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as      
  pessoas
⋅ MEDIR A TEMPERATURA dos clientes e, diariamente, de  
 colaboradores e funcionários, restringindo o acesso caso  
 esteja acima de 37,5ºC;
  Caso a temperatura esteja acima de 37,5ºC, ou ainda   
  quando constatado qualquer outro sintoma que    
  indique a possibilidade de contaminação pelo novo   
  Coronavírus, o colaborador ou funcionário deverá ser   
  considerado como CASO SUSPEITO, imediatamente   
  afastado do trabalho e orientado a buscar o Sistema   
  de Saúde com a maior brevidade possível, para    
  orientações médicas sobre a conduta a ser adotada;

 Adaptar áreas de uso comum para evitar aglomeração;

⋅ NÃO REALIZAR eventos de lançamentos, promoções e ou 
outras atividades que possam gerar aglomeração;

⋅ Manter um DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 1,5m (um metro e  
  meio) entre os postos de trabalho;

⋅ Limitar a quantidade de pessoas nos elevadores;

⋅ Manter a ventilação natural, evitando o uso do    
  ar-condicionado, sempre que possível;

⋅ Limpar e higienizar locais e objetos de uso comum;

⋅ Disponibilizar álcool em gel aos clientes, colaboradores e  
  funcionários;

  Casos suspeitos não poderão ingressar nos       
  estabelecimentos comerciais;
   Caso seja confirmada a contaminação em colaborador ou 
funcionário, e com a autorização dos mesmos, os 
estabelecimentos comerciais deverão comunicar aos 
órgãos de saúde pública competentes.

É TAMBÉM OBRIGATÓRIO AOS ESTABELECIMENTOS:

⋅ EVITAR AGLOMERAÇÕES NO INTERIOR DO 

ESTABELECIMENTO funcionamento limitado a 40% de 
ocupação do total da capacidade dos estabelecimentos, 
segundo o declarado ao Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB);

⋅ Orientar sobre o distanciamento mínimo de 1,5m (um         
  metro e meio) entre clientes, sinalizando posições no   
  piso sempre que necessário;

⋅ Divulgar informações acerca da prevenção e     
  enfrentamento da pandemia de Covid-19;

⋅ Reduzir a presença dos funcionários por meio de    
  home-office, teletrabalho, férias ou redução da jornada –    
principalmente aos com idade superior a 60 (sessenta)    
anos, gestantes, portadores de doenças crônicas,    
  doenças imunossuprimidas, bem como aqueles que não    
tenham quem cuide de seus dependentes incapazes;

⋅ Fixar e exibir ao público os horários alternativos de   
  funcionamento;

⋅ Instalar barreira de proteção acrílica nos caixas, balcões    
de atendimento, credenciamento, pontos de informação,    
recepções e similares, quando não for possível manter o    
distanciamento mínimo obrigatório;

⋅ Implementar nos corredores ou passagens de grande   



 Adaptar áreas de uso comum para evitar aglomeração;

⋅ NÃO REALIZAR eventos de lançamentos, promoções e ou 
outras atividades que possam gerar aglomeração;

⋅ Manter um DISTANCIAMENTO MÍNIMO DE 1,5m (um metro e  
  meio) entre os postos de trabalho;

⋅ Limitar a quantidade de pessoas nos elevadores;

⋅ Manter a ventilação natural, evitando o uso do    
  ar-condicionado, sempre que possível;

⋅ Limpar e higienizar locais e objetos de uso comum;

⋅ Disponibilizar álcool em gel aos clientes, colaboradores e  
  funcionários;

  fluxo, sempre que possível, sentido único de direção,   
  para organizar a circulação de pessoas;
⋅ Restringir áreas de atividades coletivas não essenciais,  
  como brinquedotecas ou espaços de lazer;

⋅ Efetuar limpeza periódica das cestas, carrinhos ou sacolas  
  dos estabelecimentos;

⋅ Proibir a prova de roupas, calçados e acessórios no   
  estabelecimento;

⋅ Proibir o consumo de alimentos e bebidas no local;

⋅ Fornecer obrigatoriamente máscaras de proteção facial,  
  caseiras, industrializadas ou cirúrgicas, para todos os   
  colaboradores no interior dos estabelecimentos.

⋅ Divulgar informações acerca da prevenção e     
  enfrentamento da pandemia de Covid-19;

⋅ Reduzir a presença dos funcionários por meio de    
  home-office, teletrabalho, férias ou redução da jornada –    
principalmente aos com idade superior a 60 (sessenta)    
anos, gestantes, portadores de doenças crônicas,    
  doenças imunossuprimidas, bem como aqueles que não    
tenham quem cuide de seus dependentes incapazes;

⋅ Fixar e exibir ao público os horários alternativos de   
  funcionamento;

⋅ Instalar barreira de proteção acrílica nos caixas, balcões    
de atendimento, credenciamento, pontos de informação,    
recepções e similares, quando não for possível manter o    
distanciamento mínimo obrigatório;

⋅ Implementar nos corredores ou passagens de grande   



SHOPPING CENTERS 
Os shopping centers devem ainda observar as seguintes 
medidas:

⋅ Não realizar evento de reabertura;
⋅ Funcionamento tanto do shoppping center, como de cada     
   uma de suas lojas, limitado a 40% de ocupação do total  
  da capacidade dos estabelecimentos, segundo o    
  declarado ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros   
  (AVCB);
⋅ Implementar, nos corredores ou passagens de grande   
  fluxo, sentido único de direção para organizar a    
  circulação de pessoas no shopping e nas lojas;

⋅ Monitorar, frequentemente, a quantidade de pessoas   
  presentes no shopping;

⋅ Praças de alimentação, cafés, restaurantes e similares    
  poderão funcionar apenas, e tão somente, no sistema de  
  delivery ou retirada, vedado o consumo de alimentos e  
  bebidas no local;

⋅ Organizar o acesso aos sanitários para evitar fila e   
  aglomeração;

⋅ Realizar, semanalmente, limpeza e higienização do   
  sistema de ar-condicionado, ventilação ou climatização;

⋅ Suspender o serviço de valet. 

FICA PROIBIDO O FUNCIONAMENTO DE:  
⋅ Cinemas, teatros, casas de espetáculos e shows;

⋅ Centros e atividades de entretenimento e recreação,



  inclusive os voltados ao público infantil;

⋅ Eventos e exposições comerciais, promocionais,    
  institucionais, de cultura, lazer e esportes;

⋅ Vendas coletivas, sorteios, torneios e competições;
⋅ Atividades que possam gerar aglomerações de qualquer  
  natureza.

BARES E RESTAURANTES
Bares e restaurantes devem obedecer ainda às seguintes 
medidas:

⋅ Priorizando-se os espaços ao ar livre, reduzir a    
  quantidade de mesas e cadeiras para 40% (quarenta por  
  cento) da capacidade total de ocupação do     
  estabelecimento, segundo o declarado ao Auto de   
  Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

⋅ Limitar a capacidade máxima das mesas em até 06 (seis)  
  pessoas

· Manter as áreas de atendimento devidamente arejadas,  
  evitando o uso do ar-condicionado e, sempre que    
  possível, com ventilação natural

· Manter o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e  
  meio) entre as mesas

· Manter uma faixa livre de 1,20 m (um metro e vinte   
  centímetros) de passagem para as mesas dispostas na  
  calçada

· Instalar barreira de proteção acrílica nos caixas, quando  

  não for possível manter o distanciamento mínimo   
  obrigatório

· Instalar protetor salivar para a proteção dos alimentos do  
   buffet, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias

· Utilizar comandas individuais de material de fácil    
  higienização ou descartável

· Dar preferência ao uso de talheres e copos descartáveis e  
   substituição das bandejas por materiais descartáveis



Bares e restaurantes devem obedecer ainda às seguintes 
medidas:

⋅ Priorizando-se os espaços ao ar livre, reduzir a    
  quantidade de mesas e cadeiras para 40% (quarenta por  
  cento) da capacidade total de ocupação do     
  estabelecimento, segundo o declarado ao Auto de   
  Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

⋅ Limitar a capacidade máxima das mesas em até 06 (seis)  
  pessoas

· Manter as áreas de atendimento devidamente arejadas,  
  evitando o uso do ar-condicionado e, sempre que    
  possível, com ventilação natural

· Manter o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e  
  meio) entre as mesas

· Manter uma faixa livre de 1,20 m (um metro e vinte   
  centímetros) de passagem para as mesas dispostas na  
  calçada

· Instalar barreira de proteção acrílica nos caixas, quando  

⋅ Adotar, sempre que possível, sistema de agendamento  
  prévio para reserva de mesa, preferencialmente por   
  meios digitais, respeitando um intervalo mínimo entre os  
  clientes para evitar aglomeração

⋅ Suspender o serviço de valet

SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS
Salões de beleza e Barbearias devem obedecer às 
seguintes medidas:

⋅ Os atendimentos deverão ocorrer, exclusivamente,   
  mediante agendamento prévio

⋅ Higienização, esterilização e completa sanitização das  
  estações de atendimento e dos instrumentos e utensílios  
  de uso comum após cada atendimento

· Distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre  
  os postos e estações de trabalho

· Instalação de barreira de proteção acrílica entre as   
  estações de trabalho, balcão de atendimento, recepções e  
  similares, quando não for possível manter o     

  não for possível manter o distanciamento mínimo   
  obrigatório

· Instalar protetor salivar para a proteção dos alimentos do  
   buffet, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias

· Utilizar comandas individuais de material de fácil    
  higienização ou descartável

· Dar preferência ao uso de talheres e copos descartáveis e  
   substituição das bandejas por materiais descartáveis



  distanciamento mínimo obrigatório

· Revisar os horários de trabalho, fixando escalas    
  diferenciadas e horários alternativos, para evitar    
  aglomeração e garantir o distanciamento social

· Os agendamentos deverão respeitar um intervalo mínimo  
  entre os atendimentos para a necessária higienização e  
  sanitização adequados dos espaços, instrumentos e   
  utensílios, bem como para evitar aglomeração.

ACADEMIAS DE ESPORTES E GINÁSTICA
Academias de esportes e centros de ginástica devem 
obedecer às seguintes medidas:

⋅ Funcionamento limitado a apenas 30% (trinta por cento)     
  de ocupação do total da capacidade dos      
  estabelecimentos, segundo o declarado ao Auto de   
  Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

⋅ Os atendimentos deverão ocorrer, exclusivamente,   
  mediante agendamento prévio

⋅ Apenas permissão para aulas, práticas e treinos individuais

⋅ PROIBIDA a realização de aulas, práticas ou treinos   
  coletivos, em grupos

⋅ PROIBIDA a realização de eventos e exposições    
  promocionais, institucionais de e esportes

⋅ PROIBIDA a realização de vendas coletivas, sorteios,   
  torneios e competições

⋅ PROIBIDA as atividades que possam gerar aglomerações  
  de qualquer natureza



O QUE NÃO ABRE  

ATENÇÃO! 

Permanece suspenso o atendimento presencial ao público 
para os estabelecimentos comerciais não previstos neste 
documento, devendo manter fechados os acessos do 
público ao seu interior, sendo autorizada a manutenção de 
suas atividades internas, bem como a realização de 
transações comerciais por meio de aplicativos, internet, 
telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de 
entrega de mercadorias, por meio de Delivery, nos exatos
termos do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 
2020.

⋅ Os estabelecimentos comerciais deverão, quando    
  convocados pelo Poder Público, atender suas     
  determinações, em especial para eventual testagem dos  
  funcionários;

⋅ Caberá às secretarias e órgãos municipais, dentro de suas  
  competências, e à Guarda Civil Municipal, fiscalizar e   
  adotar medidas para revogar o alvará de funcionamento,  
  multar ou interditar os estabelecimentos comerciais em  
  caso de descumprimento deste protocolo;

⋅ A abertura de outros estabelecimentos não contemplados  
  neste documento, bem como a ampliação da quantidade  
  de clientes autorizados a frequentar os estabelecimentos  
  se dará gradualmente, conforme novas avaliações forem  
  sendo feitas e avançarmos às fases seguintes, sempre de  
  acordo com o Plano São Paulo, do Governo Estadual;

⋅ As Secretarias da Saúde e da Habitação e      
  Desenvolvimento Urbano poderão expedir normas   
  complementares para regulamentar os procedimentos  
  necessários para o cumprimento dos protocolos acima.

ATENÇÃO
As academias de esportes e centros de ginástica, de 
qualquer modalidade esportiva, localizadas em clubes 
particulares, poderão funcionar desde que sigam os 
mesmos protocolos.



⋅ Os estabelecimentos comerciais deverão, quando    
  convocados pelo Poder Público, atender suas     
  determinações, em especial para eventual testagem dos  
  funcionários;

⋅ Caberá às secretarias e órgãos municipais, dentro de suas  
  competências, e à Guarda Civil Municipal, fiscalizar e   
  adotar medidas para revogar o alvará de funcionamento,  
  multar ou interditar os estabelecimentos comerciais em  
  caso de descumprimento deste protocolo;

⋅ A abertura de outros estabelecimentos não contemplados  
  neste documento, bem como a ampliação da quantidade  
  de clientes autorizados a frequentar os estabelecimentos  
  se dará gradualmente, conforme novas avaliações forem  
  sendo feitas e avançarmos às fases seguintes, sempre de  
  acordo com o Plano São Paulo, do Governo Estadual;

⋅ As Secretarias da Saúde e da Habitação e      
  Desenvolvimento Urbano poderão expedir normas   
  complementares para regulamentar os procedimentos  
  necessários para o cumprimento dos protocolos acima.
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