
 

ANEXO 
(a que se refere o art. 4º do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021) 

 
Fase de controle  permanecem abertos 

Atividades autorizadas a funcionar nos termos do Decreto nº 102, de 16 de abril de 2021. 
 

(informações sobre protocolos de Vigilância Sanitária disponíveis no portal eletrônico da 
Prefeitura de Contagem) 

Atividade Faixa de horário 
 

Comércio varejista em Geral Segunda a sábado, de 9h às 18h, exceto 
feriados 

Padarias, lanchonetes e trailers (vedado consumo 
no local) 

Segunda a sábado, de 5h às 20h, exceto 
feriados 

Comércio varejista de laticínios e frios  
 
 
Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 
 

Açougue e Peixaria 

Hortifrutigranjeiros 

Minimercados, armazéns e mercearias   

Supermercados e hipermercados Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Frigoríficos, salsicharias e abatedouros  Sem restrição de dia e de horário 

Mercado Central de Contagem  Segunda a sábado, de 7h às 19h, exceto 
feriados 

Aulas práticas de direção (Auto Escolas)  Segunda à sábado, de 7h às 19h, exceto 
feriados 

Artigos farmacêuticos  
 
Sem restrição de dia e de horário Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula 

Comércio varejista de artigos de 
óptica 

Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Artigos médicos e ortopédicos 

Comércio de medicamentos, artigos e alimentos para 
animais 

Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 



 

Serviços de saúde (laboratórios, clínicas médicas e 
odontológicas, consultórios, clínicas de fisioterapias, 
clínicas de psicologia e congêneres), excetuando-se 
as clínicas de estética 

5h às 20h, sem restrição de dia  
 
(somente com atendimento individual e 
previamente agendado) 

 
Segunda a sábado, de 6h às 22h, exceto 
feriados 
 

 Sem restrição de dia e horário 

 

Segunda a sábado, de 7h às 22h, exceto 
feriados 

Hotéis, apart-hotéis, pousadas, pensões, motéis, 
albergues e outros alojamentos similares 

 Sem restrição de dia e de horário 

Serviços de reforma, de demolição e de construção 
em geral 

7h às 20h, sem restrição de dia  

Borracharias e serviços de reboques Sem restrição de dia e horário 

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem  
Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados Madeireira 

Combustíveis para veículos automotores  

Sem restrição de dia e de horário Comércio varejista de gás liquefeito de 
petróleo(GLP) 

Oficinas de veículos automotores  
 
 
 
Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Peças e acessórios para Veículos automotores 

Locação de veículos 

Estacionamentos 

Comércio atacadista Segunda à sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 
 
 
 
 
 
 



 

Transportadoras de cargas 
 

Sem restrição de dia e de horário 
Centros de distribuição 

Serviços e atividades acessórias necessárias para o 
comércio atacadista e centros de distribuição 

Atividades industriais  
 
Sem restrição de dia e de horário Serviços e atividades acessórios necessários para 

atividades industriais 

Serviços de limpeza, manutenção e zeladoria Sem restrição de dia e de horário 

Call Center Sem restrição de dia e de horário 

Serviços regulares com atendimento presencial  
ao público  

Segunda a sábado, de 7h às 18h, exceto 
feriados 
 

Serviços emergenciais ou sem atendimento presencial 
ao público 

Sem restrição de dia e de horário 

Serviços de uso coletivo, exceto os especificados no 
art. 2º deste decreto 

Sem restrição de dia e de horário 

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, 
capitalização, comércio e administração de valores 
imobiliários 

 

 
Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados Casas lotéricas 

Agência de correio e telégrafo 

Banca de jornais e revistas Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Estabelecimentos e instituições de interesse coletivo 
com atendimento presencial ao público 

Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Igrejas e templos religiosos 7h às 20h, sem restrição de dia  

Shopping Centers 
 

Segunda a sábado, de 10h às 20h, exceto 
feriados 

Galerias de Lojas, Centros de Comércio, shoppings 
populares 

Segunda a sábado, de 9h às 18h, exceto 
feriados 



 

Clínicas de Estética, Salões de Beleza e  
Barbearias 

Segunda à sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres Segunda a sábado, de 7h às 20h, exceto 
feriados 

Serviços de alimentação, apenas para entrega em 
domicílio e retirada no local de alimentos prontos e 
embalados para consumo fora do estabelecimento 

 
 
 
 
 
 
Sem restrição de dia e de horário 

Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos 
congêneres no interior de hotéis, apart-hotéis, 
pousadas, pensões, motéis, albergues e outros 
alojamentos similares, para atendimento exclusivo 
aos hóspedes 

Estabelecimentos que possuam estacionamento 
internalizado poderão fazer retirada no formato 
drive-thru 

Ceasaminas Observar horários e regras de funcionamento 
definidas em Protocolo específico 

Serviços Funerários   Sem restrição de dia e de horário 

 

 

 


