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Estamos juntos contigo nessa luta

A DVO CAC I A



CONCEITO

O novo decreto restringe ainda mais as medidas 
tomadas pelo sistema de distanciamento controlado
do Governo do Estado, em Santa Maria, após o
retorno da região centro-oeste à classificação de
bandeira laranja.

A DVO CAC I A



CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS BANDEIRAS A DVO CAC I A

AMARELA LARANJA

VERMELHO PRETO

(comércio aberto) (comércio aberto)

(comércio fechado) (comércio fechado)



A DVO CAC I AENTENDA A CLASSIFICAÇÃO:

AMARELO - Risco Médio/Baixo
A região encontra-se com alta capacidade do sistema de saúde 
e baixa propagação da doença.

LARANJA - Risco Médio
Significa que a região está com um dos dois cenários: média 
capacidade do sistema de saúde e baixa propagação do vírus 
ou alta capacidade do sistema de saúde e média propagação do 
vírus.



A DVO CAC I AENTENDA A CLASSIFICAÇÃO:

VERMELHO - Risco Alto
A região encontra-se em um dos dois cenários: baixa 
capacidade do sistema de saúde e média propagação do vírus 
ou média/alta capacidade do sistema de saúde, porém alta 
propagação do vírus.

PRETO - Risco Altíssimo
Região encontra-se com baixa capacidade do sistema de saúde 
e alta propagação do vírus.



A DVO CAC I AREGIÃO DE SANTA MARIA EM 16/06/20

Após a correção dos dados fornecidos à Secretaria Estadual de 
Saúde, Santa Maria teve sua situação restabelecida em bandeira 
laranja. As regras para a divulgação da classificação semanal 
mudaram: agora, o Estado informa a cada sexta-feira a classificação 
das regiões, e a mesma passa a valer a partir da terça seguinte. O que 
dá tempo aos prefeitos recorrerem da decisão. 

BANDEIRA

LARANJA



A DVO CAC I AREGRAS ESPECIAIS: BANDEIRA LARANJA

As medidas restritivas do Decreto Municipal nº 93 não interferem no 
que deve ser observado para o funcionamento em bandeira laranja:

Em caso de dificuldade para visualizar, acesse a tabela pelo link: 
https://bit.ly/2WKONa7



A DVO CAC I AATENÇÃO

AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO, bem como 
protocolos de higiene e segurança, seguem as 
mesmas. A única alteração para a abertura de 
empresas do comércio está relacionada ao horário.



A DVO CAC I AHORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

- Comércio de rua: de segunda à sexta, das 12h às 18h e 
aos sábados das 8h às 14h.

- Shoppings e centros comerciais fechados: de 
segunda à sábado, sendo vedado o funcionamento 
aos domingos.

- Comércio essencial: horário de acordo com o alvará 
de funcionamento.



ESTAMOS CONTIGO NESSA LUTA
QUALQUER DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO

A DVO CAC I A
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