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Trans-
porte 49

Transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, 
sob regime de fretamento, 
e outros transportes 
rodoviários não especificados 
anteriormente

- - C C B B

Admi-
nis-
tração 
Pública, 
Defesa e 
Segu-
ridade 
Social

84

Administração Pública Geral. 
Direta e Indireta, terceiro 
setor: Relações Exteriores; 
Seguridade Social: Justiça.

- - C C B B

*Aloja-
mento e 
Alimen-
tação

5611
Restaurantes a Jâ carte, prato 
feito, buffet SEM autosservi-
ço e bares

D D D P. E. P. E. P. E.

5611 Restaurantes self-service D D D P. E. P. E. P. E.

5611-2/03 Lanchonetes, cafés e 
similares D D D P. E. P. E. P. E.

5611-2/04

Bares e outros estabele-
cimentos especializados 
em servir bebidas, sem 
entretenimento

- - - P. E. P. E. P. E.

*sem restrição de dia

**LISTA DE PRODUTOS DIVERSOS
a) Cunhagem de moedas e medalhas;
b) Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda;
c) Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e 
aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda;
d) Fabricação de artefatos de joalheria, bijuterias e ourivesaria;
e) Fabricação de artefatos para pesca e esporte;
f) Fabricação de artigos ópticos
g) Fabricação de aviamentos para costura;
h) Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório;
i) Fabricação de escovas, pincéis e vassouras;
j) Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios
k) Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto lu-
minosos;
l) Fabricação de materiais para medicina e odontologia;
m) Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios;
n) Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório;
o) Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente;
p) Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
q) Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente;
r) Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo;
s) Fabricação de velas, inclusive decorativas;
t) Serviço de laboratório óptico.

Para mais informações sobre os CNAEs acessar o link: https://concla.ibge.
gov.br/busca-online-cnae.html

ANEXO II – NÍVEIS DE RESTRIÇÃO

Restrição A - Branda Restrição B – Média Restrição C - Rigorosa

Restrição D 

Delivery/Drive-Thru

Teto Operacional 100% Teto Operacional 75% Teto Operacional 50% Teto Operacional 50%

5 dias por semana, 

6 horas por dia

5 dias por semana, 

6 horas por dia

4 dias por semana 

 6 horas por dia

Funcionamento apenas com 
entregas a domicílio ou busca na 

porta/calçada/estacionamento 

do estabelecimento.
Ocupação Máxima do espaço 
de atendimento ao público: 1 

pessoa/4m²

Ocupação Máxima do espaço 
de atendimento ao público: 1 

pessoa/4m²

Ocupação máxima do espaço 
de atendimento ao público: 1 

pessoa/4m²

Sempre que possível, atendimento domiciliar ou individual com hora marcada

 
* em caso de divergência, adotar medida mais restritiva

 
Prefeitura Municipal de Teresina 
 

 
ANEXO III – PROTOCOLO GERAL PARA REABERTURA ECONÔMICA 

DO MUNICÍPIO DE TERESINA 
 

 

 
Prefeitura Municipal de Teresina 
 

 




