
Conheça as principais determinações do 
DECRETO Nº 55.782, DE 5 DE MARÇO DE 2021. 

Mantém o nível máximo do Distanciamento Controlado: Bandeira Preta.
Mantém a suspensão da Cogestão por, pelo menos, mais duas semanas, até 21 de março.
Permanece a suspensão geral das atividades, das 20h às 5h até pelo menos 31 de março.

Autorizada a comercialização apenas de bens essenciais:
Itens de higiene, de limpeza e de alimentação;

Proibido a prestação de serviços ou a comercialização de produtos 
não essenciais:
Os estabelecimentos que comercializam mais de um tipo de bens ou produtos não poderão vender 
nem expor à venda bens ou produtos não essenciais;

Bens e produtos essenciais:
São bens e produtos essenciais aqueles 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, conforme descrito no art. 24 do Decreto 
55.240, de 10 de maio de 2020, assim como: bebidas de qualquer tipo; alimentos, para uso humano
ou veterinário; itens de saúde e higiene, humana e animal, dentre outros;

São também essenciais:
Os insumos necessários para as atividades essenciais, tais como: Materiais de construção; 
ferramentas; materiais escolares; 
Bens e produtos relacionados ao preparo de alimentos: panelas, potes, fósforos; 
Bens e produtos relacionados à iluminação, como lâmpadas, velas, isqueiros, etc.; 
Itens relacionados às telecomunicações: recarga de celular pré-pago, carregadores de celular e bens 
e produtos necessários para o reparo ou conserto de telefones celulares;

Proibições:
Festas, aglomerações, reuniões ou eventos, formação de filas dentro ou fora dos 
estabelecimentos;

Multas:
Para quem não estiver usando corretamente a máscara;

Punições:
Multas, interdição de estabelecimentos;

Transgressões sujeitas a multas conforme legislação:
- Uso incorreto de máscaras em vias públicas;
- Impedir ou dificultar a fiscalização;
- Descumprir protocolos;
- Descumprir proibições;
- Transgredir normas destinadas à proteção da saúde;
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