
Todas obras paradas (estadual)

Todas obras em andamento (municipal)

Apenas obras públicas em andamento (municipal)

Todas obras em andamento (estadual)

Apenas obras públicas em andamento (estadual)

Legenda:

LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
DE OBRAS EM ANDAMENTO X OBRAS PARADAS
Semana de 4 à 8 de maio de 2020



REGIÃO SUL

Estado 1 - Favor informar qual 
a sua instituição

2- Favor informar qual 
a abrangência da sua 

informação sobre a 
situação das obras

2.1 - Favor informar a 
Cidade. (Caso a abran-
gência assinalada no 

item 2 seja municipal) 

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Paraná (PR) SINDUSCON-PR Municipal Curitiba e mais 155 
municipios

Todas obras em 
andamento

A abrangência é regional... não 
é todo o Estado, mas também 
não é só um município

Paraná (PR) SINDUSCON-PR/
OESTE Municipal Oeste do Paraná Todas obras em 

andamento

Paraná (PR) ADEMI-PR Municipal Curitiba Todas obras em 
andamento

Paraná (PR) APEOP-PR Estadual Todas obras em 
andamento

Rio Grande 
do Sul (RS) SICEPOT-RS Estadual Todas obras em 

andamento

Rio Grande 
do Sul (RS) SINDUSCOM-VT Municipal Lajeado Todas obras em 

andamento

A Construção Civil estava 
parada por duas semanas por 
Decreto Municipal

Rio Grande 
do Sul (RS) SINDUSCON-PELOTAS Municipal Pelotas Todas obras em 

andamento

Santa 
Catarina (SC) SINDUSCON/ITAJAÍ-SC Municipal Itajaí, Navegantes, 

Penha e Piçarras
Todas obras em 
andamento

Santa 
Catarina (SC)

SINDUSCON-OESTE/
SC Municipal Chapecó e região 

(17 municípios)
Todas obras em 
andamento

No item 3 sugiro inserir "Obras 
parcialmente paradas". No item 
2 sugiro inserir "Abrangência 
Regional"

LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
DE OBRAS EM ANDAMENTO X OBRAS PARADAS
Semana de 4 à 8 de maio de 2020



REGIÃO SUDESTE

Estado 1 - Favor informar qual 
a sua instituição

2- Favor informar qual 
a abrangência da sua 

informação sobre a 
situação das obras

2.1 - Favor informar a 
Cidade. (Caso a abran-
gência assinalada no 

item 2 seja municipal) 

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

São Paulo 
(SP) APEOP-SP Estadual Todas obras em 

andamento

São Paulo 
(SP) SINDUSCON-SP Municipal São Paulo Todas obras em 

andamento
Todas com media de 90% do 
contingente

São Paulo 
(SP) ASSECOB Municipal Santos Todas obras em 

andamento

Rio de 
Janeiro (RJ) AEERJ Estadual Todas obras em 

andamento

Com as ressalvas feitas, nas 
semanas anteriores, referen-
tes a vedação do transporte 
intermunicipal e considerando 
que a grande parte da massa 
laboral mora na Baixada Flu-
minense temos uma redução 
entre 30% e 40% na frequência 
dos trabalhadores

Rio de 
Janeiro (RJ) ADEMI-RJ Estadual Todas obras em 

andamento

Espírito 
Santo (ES) ADEMI-ES Estadual/Municipal Vitória / Região Metro-

politana de Vitória
Todas obras em 
andamento

Paralisamos uma obra que 
estava bem no início. O resto 
está andando

Minas Gerais 
(MG) SINDUSCON-MG Estadual Todas obras em 

andamento

Mercado fluindo numa velo-
cidade próximo de 60% do 
normal 

LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
DE OBRAS EM ANDAMENTO X OBRAS PARADAS
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REGIÃO CENTRO-OESTE

Estado 1 - Favor informar qual 
a sua instituição

2- Favor informar qual 
a abrangência da sua 

informação sobre a 
situação das obras

2.1 - Favor informar a 
Cidade. (Caso a abran-
gência assinalada no 

item 2 seja municipal) 

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Goiás (GO) SINDUSCON-GO Estadual Todas obras em 
andamento

As obras foram retomadas em 
18/05 com a condição de que as 
empresas forneçam o transpor-
te particular evitando sobre-
carregar o transporte público. 
A maioria das empresas estão 
adotando a carona solidária 
com as medidas profiláticas 
recomendadas.

Mato Grosso 
(MT) SINDUSCON-SUL Municipal Rondonópolis Todas obras em 

andamento

Existe um decreto municipal 
que permite o andamento das 
obras desde que atendam as 
recomendações da OMS. A 
principio o município possui 
todas as obras em andamento.

Mato Grosso 
do Sul (MS) SINDUSCON-MS Municipal Campo grande Todas obras em 

andamento

LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
DE OBRAS EM ANDAMENTO X OBRAS PARADAS
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REGIÃO NORTE

Estado 1 - Favor informar qual 
a sua instituição

2- Favor informar qual 
a abrangência da sua 

informação sobre a 
situação das obras

2.1 - Favor informar a 
Cidade. (Caso a abran-
gência assinalada no 

item 2 seja municipal) 

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Amapá (AP) SINDUSCON-AP Estadual Todas obras em 
andamento

Obras seguindo os decretos 
estaduais e minicipais sobre o 
covid-19

Amazonas 
(AM) ADEMI-AM Municipal Manaus Todas obras em 

andamento

As obras dos empreendimen-
tos de incorporação estão 
sendo realizadas normalmente. 
As obras públicas estão em 
andamento, porém em um 
ritmo lento.

Pará (PA) SINDUSCON-PA Estadual / Municipal Belém e Santarém Todas obras paradas

Somente obras de hospitais, 
clinicas, saneamento e pavi-
mentacao viaria funcionando; 
Apenas obras de hospital em 
andamento , uma pública e 
uma privada 

Tocantins 
(TO) SINDUSCON-TO Estadual Todas obras em 

andamento
Com controle para conter o 
covid 19

LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
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REGIÃO NORDESTE

Estado
1 - Favor informar 
qual a sua insti-

tuição

2- Favor informar 
qual a abrangência 
da sua informação 

sobre a situação 
das obras

2.1 - Favor informar 
a Cidade. (Caso a 

abrangência assina-
lada no item 2 seja 

municipal) 

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma especifici-
dade da situação

Bahia (BA) ADEMI-BA Municipal Salvador e RMS Todas obras em 
andamento

Ceará (CE) SINDUSCON-CE Estadual Apenas obras públicas 
em andamento

Lock down ; Em andamento Obras 
públicas consideradas essenciais

Maranhão 
(MA) SINDUSCON-MA Estadual Apenas obras públicas 

em andamento

Decreto lockdown de 5 a 14 maio para 
São Luís e três cidades região metropo-
litana 

Pernambuco 
(PE) SINDUSCON-PE Estadual Apenas obras públicas 

em andamento

Governador assinou decreto até 15.05 
mas sem previsão alguma de reabertura 
da volta ao trabalho , muito pelo contrá-
rio; MPPE solicitou ao TJPE o lockdown, 
mas o juiz rejeitou

Pernambuco 
(PE) ADEMI-PE Estadual Apenas obras públicas 

em andamento

"Mantidas duas obras de hospitais priva-
dos em curso. 
A Secretaria Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico vem autorizando 
pouquíssimas reaberturas de obras, me-
diante exposição de motivos, analisada 
por comitê específico. Algo, extrema-
mente restrito, quase incipiente. 
Decreto do Governo de Pernambuco 
estipula essa medida supressiva até 
15.05.2020."

Piauí (PI) SINDUSCON-PI Municipal Teresina Todas obras paradas Sem previsão de retorno

Sergipe (SE) ASEOPP Estadual Todas obras em 
andamento

Houve decisão da Justiça do Trabalho 
para paralisar totalmente o setor, porém 
como ainda não houve a notificação 
do Sinduscon, as empresas continuam 
trabalhando. Aseopp e o Governo do Es-
tado entraram com Mandado de Segu-
rança para derrubar a decisão, estamos 
aguardando novos desdobramentos.
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