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O Protocolo Geral deverá ser obedecido;
O funcionamento será de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, sem restrição de horários;
O limite máximo de ocupação será de 75% da capacidade total do empreendimento e, dentro das lojas,
de 75% de suas respectivas capacidades totais;
Os clientes e os trabalhadores dos shoppings centers e centos comerciais, inclusive terceirizados e
lojistas, terão sua temperatura aferida ao chegarem ao local de trabalho;
Caso os trabalhadores dos shoppings centers e centros comerciais, inclusive terceirizados, lojistas,
apresentem sintomatologia compatível com Covid-19 ou temperatura igual ou superior a 37,5°C, serão
imediatamente encaminhados para realização de testes RT-PCR e orientações sobre as condutas a serem
adotadas.
Deverão ser observados os decretos vigentes, especialmente os que estabelecem restrições/proibição de
funcionamento para setores específicos (ex: bares e restaurantes, salões de beleza e barbearias, cinema,
teatro, parques infantis);
Não poderão ser realizados eventos de reabertura dos Shoppings e Centros Comerciais;
Os estabelecimentos deverão colocar mensagens nas cancelas de entrada dos estacionamentos
informando a importância de cumprir as medidas previstas nos protocolos, como uso obrigatório de
máscaras e a necessidade de ser mantido o afastamento mínimo de 1,0m entre pessoas;
O controle de acesso aos estacionamentos deve ser realizado prioritariamente de forma automática ou
com tickets descartáveis e nos casos de utilização de cartões plásticos, estes deverão ser higienizados
antes de serem recolocados nas catracas de entrada;
Os estabelecimentos deverão realizar campanhas para estimular o uso de aplicativos para pagamento
dos estacionamentos e incentivar compras online com retirada através do sistema drive-thru;
As vagas de estacionamento para motocicletas e bicicletas deverão manter distanciamento de pelo
menos 1,0m entre elas, com interdição e sinalização daquelas que não puderem ser utilizadas;
Deverão ser designadas portas específicas para entrada e saída de clientes e, sempre que possível,
sinalização no chão demarcando fluxos de circulação interna, de modo a evitar o cruzamento de pessoas;
Fica autorizada a experimentação, teste ou prova de produtos dos estabelecimentos, desde que
obedecidos os seguintes requisitos:
a) seja disponibilizado álcool 70% na entrada dos espaços reservados aos provadores para que os
clientes realizem a higienização das mãos antes e depois do manuseio de roupas ou produtos;
b) o uso de máscara é obrigatório durante todo o período de prova dos produtos;
c) os provadores só devem ser utilizados para a experimentação de produtos pelos clientes, devendo
permanecer isolados quando não estiverem em uso;

d) não será permitida a entrada de acompanhantes no provador, exceto para crianças, idosos e pessoas
com dificuldade de locomoção, quando está autorizada a entrada de um acompanhante;
e) os provadores deverão ser desinfetados frequentemente com álcool 70% ou outros sanitizantes
autorizados pela ANVISA;
f) não devem ser entregues placas, cartões, fichas ou qualquer outro utensílio com o número de itens
que o cliente está levando para o provador;
g) antes e após a experimentação de acessórios como brincos, anéis, pulseiras, colares e relógios os
clientes deverão higienizar as mãos com álcool 70%.
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Deve ser criada ou atualizada uma cartilha eletrônica de orientação sobre este protocolo e o protocolo
geral para ser encaminhada a todos os lojistas;
Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual, com água, sabão,
papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal; não podendo estar disponível o uso de
secadores de mão automáticos;
Deverá ser afixada, próximo a todos os lavatórios, instruções da correta higienização das mãos;
Quando possível, sanitários, fraldários, espaços de amamentação e outros deverão permanecer com
as portas abertas para beneficiar a ventilação e evitar o uso de maçanetas e puxadores;
Os fraldários e espaços para amamentação deverão ser higienizados antes e após cada utilização;
O empreendimento tem que fiscalizar os lojistas, sendo corresponsável pelo cumprimento de todas as
medidas previstas nos protocolos geral e setorial, e notificá-los em caso de descumprimento dos
decretos municipais, assim como comunicar à SEDUR;
Os quiosques de vendas de produtos alimentícios localizados fora das praças de alimentação seguirão
as mesmas determinações das praças de alimentação;
Os bares, restaurantes e lanchonetes poderão realizar serviços de delivery e take away, inclusive para
clientes do próprio Shopping Center e Centro Comercial;
O ordenamento de possíveis filas que se formarem para acesso aos Shoppings Centers e Centros
Comerciais, tanto de pedestres quanto de veículos, é de responsabilidade dos estabelecimentos,
inclusive com o uso de monitores, se necessário;
As filas de veículos deverão ser organizadas de modo a não causar transtornos ao tráfego regular das
vias e nas filas de pedestres deve ser garantido o afastamento de pelo menos 1,0m entre as pessoas e
a obrigatoriedade do uso de máscaras;
O distanciamento de 1,0m entre as pessoas deve ser observado em todas as áreas de circulação dos
Shoppings Centers e Centros Comerciais, inclusive nas escadas rolantes, que deverão ter higienização
constante dos corrimãos;
Os elevadores, principalmente os painéis de botões, deverão ser constantemente higienizados e
conter dispensadores de álcool em gel em seu interior e ao lado das portas de acesso;
Não serão permitidos serviços de locação ou empréstimo de carrinhos de bebê e de pets;
Os serviços de locação ou empréstimo de cadeiras de rodas poderão ser realizados, desde que estes
equipamentos sejam protegidos com capas descartáveis e devidamente higienizados por funcionários
dos Shoppings Centers e Centros Comerciais antes e após cada uso;
Caso os funcionários utilizem fardamento, seu uso deve ser exclusivamente dentro das lojas ou
dependências do estabelecimento;
É obrigatório afixar, em locais visíveis ao público nas entradas dos estabelecimentos, o protocolo
geral, o protocolo específico e a capacidade máxima de pessoas simultâneas no estabelecimento;
Os sofás, bancos, poltronas e cadeiras dos espaços comuns poderão ser utilizados, devendo ser
respeitados distanciamento mínimo de 1,0m, bloqueando aqueles que não puderem ser utilizados por
não cumprirem a distância;
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Os diretórios digitais de localização de lojas e serviços deverão ser mantidos desligados, o que deverá
ser informado ao público em local visível;
Os shoppings centers e centros comerciais deverão realizar higienização constante dos caixas
eletrônicos localizados fora das agências bancárias, devendo ser colocados dispensadores de álcool
em gel 70% nestas áreas específicas;
Fica proibido o uso de bebedouros nos espaços comuns;
Deverá ser recomendado aos clientes que o tempo de permanência nos estabelecimentos e
instalações seja o estritamente necessário para que possam fazer suas compras ou receber a
prestação do serviço;
Não poderão ser realizados eventos ou promoções nos espaços comuns, a exemplo de praças,
corredores e estacionamentos, que possam gerar aglomeração de pessoas;
Os restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias, quiosques de alimentação e similares podem realizar
vendas de comidas e bebidas para consumo no local, sendo que as praças de alimentação devem
funcionar com 75% da sua capacidade, garantindo um afastamento mínimo de 1,0m entre as mesas;
As mesas das praças de alimentação que não puderem ser retiradas para garantir o afastamento
mínimo deverão ser isoladas com barreiras físicas;
Os restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias, quiosques de alimentação e similares localizados nos
shopping centers e centros comerciais deverão obedecer, além do previsto nos protocolos geral e
setorial de shopping centers e centros comerciais, as medidas determinadas no protocolo setorial de
restaurantes, bares e lanchonetes;
Desde que haja concordância da administração dos shopping centers e centros comerciais, os bares e
restaurantes localizados em espaços que possuam acesso independente ou exclusivo terão horário de
funcionamento de acordo com o Protocolo Setorial para este segmento.

