
 

 

PORTO ALEGRE: Decreto nº20.531 de 25 de março de 2020 concentra os principais atos 

de decretos anteriores da prefeitura da Capital.  

 

Visando concentrar as principais informações sobre o combate ao COVID-19, a prefeitura de 

Porto Alegre optou por condensar os principais atos decretos em ofício único facilitando o 

entendimento da população sobre os principais aspectos, confira:  

 

1) Fica proibido o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e 

industriais, bem como as atividades de construção civil. O funcionamento dos setores 

administrativos será realizado de forma remota e individualmente. 

 

2) Permanece proibido o funcionamento de  casas noturnas, pubs, bares noturnos, boates e 

similares, teatros, museus, centros culturais, bibliotecas, cinemas, academias, centros de 

treinamento, centros de ginástica, cinemas e clubes sociais, independentemente da 

aglomeração de pessoas. 

 

3) É permitido o funcionamento de serviços essenciais abaixo relacionados: 

 

a) Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

b) Farmácias e drogarias; 

c) Relacionados ao comércio, serviços e indústria na área da saúde; 

d) Atividades de segurança privada; 

e) Transportadoras; 

f) Serviços de telecomunicações, internet e de processamentos de dados e relacionados 

à tecnologia da informação; 

g) Telemarketing; Os serviços de telemarketing e similares poderão funcionar desde que 

as mesas dos operadores mantenham distância mínima de 2 (metros) metros umas das 

outras. 

h) Produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por 

meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas não 

alcoólicas; - Não sendo permitido o consumo no local. 

i) Serviços funerários; 

j) Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais 

nucleares; 



k) Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; 

l) Inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal; 

m) Vigilância agropecuária; 

n) Mercado de capitais e de seguros; 

o) Compensação bancária, redes de cartões de crédito e de débito, caixas bancários 

eletrônicos e outros serviços não presenciais; 

p) Serviços postais; 

q) Produção, distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e de derivados; 

r) Serviços agropecuários e veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, incluídos 

clínicas veterinárias e pet shops; 

s) Serviços de manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de pneumáticos, 

inclusive borracharias, de elevadores e de outros equipamentos essenciais ao 4 

transporte, à segurança e à saúde, bem como à produção, à industrialização e ao 

transporte de alimentos e de produtos de higiene; 

t) Produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios 

para refrigeração, bem como os serviços de manutenção de refrigeração; 

u) Serviço de hotelaria e hospedagem; - Fica vedado o funcionamento das áreas comuns 

dos hotéis e todas as refeições devem ser servidas exclusivamente no quarto. 

v) Atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia 

produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das 

atividades essenciais. 

w) Mercados, supermercados, hipermercados, mercearias, açougues, peixarias, fruteiras e 

centros de abastecimento de alimentos, as distribuidoras e centros de distribuição de 

alimentos; 

x) Ferragens e relacionados ao comércio de materiais de construção; 

y) Indústrias alimentícias, de produtos perecíveis, de alimentação animal, de higiene, 

limpeza, assepsia, e as que atendam os serviços de saúde; 

z) Fornecimento e distribuição de gás; 

aa) Lavanderias; 

bb) Lojas de venda de água mineral; 

cc) Padarias, ficando proibido o consumo de alimentos no local; 

dd) Óticas; 

ee) Salões de beleza e barbearias 

ff) Produção de embalagens de papel, papelão, vidro e plástico; 

gg) Indústria de produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos e de instrumentos e materiais 

para uso médico e odontológico e de artigos ópticos; 

hh) Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene pessoal; 

ii) Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e 

profissional; 



jj) Padarias e lojas de conveniência, proibido o consumo no local; 

kk) Gráficas; 

ll) Comércio de adubos e fertilizantes e produtos químicos orgânicos; 

mm) Serviços de manutenção predial e residencial; 

nn) Atividades relacionadas a produção rural; 

oo) Produção e comércio de autopeças, com venda somente no sistema de tele entrega; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/3294_ce_286048_1.pdf 

(06/04/2020) 
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