
Atividades em funcionamento com restrições (Exemplos: apenas obras públicas; ou funcionando 
com limitações de horários e/ou de empregados, etc.)

Atividade da construção parada

Estados que não se manifestaram

Atividade da construção em andamento

Legenda:

Baixada Santista: Parada, exceto Guarujá

São José do Rio Preto: Parada

Belém e Região Metropolitana - 
Paradas, exceto obras de 
infraestrutura e/ou serviços 
e reparos emergenciais

Anápolis: Parada

Palmas: Parada

Campo Grande: Parada

Goiânia - Liminar apenas para associadas da Ademi-GO
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ESTADOS EM QUE AS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO 
ESTÃO EM FUNCIONAMENTO COM RESTRIÇÕES

Estado Restrição

PARÁ *Lockdown na RM de Belém paralisou as obras, exceto as de infraestrutura e/ou obras e serviços emergenciais. Restante do 
Estado todo em atividade.

TOCANTINS *Palmas parada.

GOIÁS *As associadas da Ademi-GO estão autorizadas a funcionar por força de liminar concedida pela justiça contra Decreto Muni-
cipal que permitia apenas obras públicas e de interesse social.

MATO GROSSO DO 
SUL

*Campo Grande (capital) na sexta feira através de decreto nº 6.567 restringiu diversas atividades no período de 22 a 28 do 
corrente mês.

SÃO PAULO *Baixada Santista parada, somente Guarujá está permitindo trabalhos na Construção civil.
*São José do Rio Preto parada.

PARANÁ

*Essenciais e poderão funcionar para atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade as atividades de construção 
civil cuja execução seja essencial à mitigação de riscos à saúde ou à segurança de pessoas e de bens.
*Apenas a cidade de Umuarama irá suspender o funcionamento das obras no período de 25/03 e 29/03/2021 devido ao 
decreto municipal da cidade.

RIO GRANDE 
DO SUL *Permissão de 75% do efetivo.
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REGIÃO SUL

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(s) Cidades(s). Caso a 

abrangência assinalada 
no item 2 seja Regio-

nal/Municipal

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Paraná (PR) SINDUSCON-PR Regional/Municipal Curitiba Funcionamento com 
restrições

Obras de saúde e obras especiais 
que envolvam risco a bens. 

Paraná (PR) SINDUSCON-PR/
NOR Regional/Municipal

Maringá, Paranavaí, Cia-
norte, Campo Mourão, 
Umuarama

Funcionamento com 
restrições

Apenas a cidade de Umuarama 
irá suspender o funcionamento 
das obras no período de 25/03 
e 29/03/2021 devido ao decreto 
municipal da cidade.

Paraná (PR) SINDUSCON-PR/
OESTE Regional/Municipal Oeste do Paraná Tudo em andamento

Rio Grande 
do Sul (RS) SICEPOT-RS Estadual Tudo em andamento

Rio Grande 
do Sul (RS) SINDUSCOM-VT Regional/Municipal Vale do Taquari - 36 

cidades Tudo em andamento Estamos operando normalmente. 

Rio Grande 
do Sul (RS)

SINDUSCON-
-CAXIAS Regional/Municipal

São Marcos, Flores 
da Cunha, Garibaldi, 
Farroupilha, Carlos Bar-
bosa, Nova Prata

Funcionamento com 
restrições Permissão de 75% do efetivo.

Rio Grande 
do Sul (RS) SINDUSCON-NH Regional/Municipal Novo Hamburgo Funcionamento com 

restrições

Ocupação do canteiro de com 75% 
funcionários e protocolos de de 
cuidados com o Covid-19 rígidos. 

Rio Grande 
do Sul (RS) SINDUSCON-RS Estadual Funcionamento com 

restrições

Todas as Obras em andamento 
com 75% do teto de ocupação. Mas 
com forte controle nos protocolos 
de prevenção.

Santa 
Catarina 
(SC)

SINDUSCON/
ITAJAÍ-SC Regional/Municipal Itajaí, Navegantes, Pe-

nha e Piçarras Tudo em andamento

Santa 
Catarina 
(SC)

SINDUSCON-BNU Regional/Municipal Blumenau Tudo em andamento

Santa 
Catarina 
(SC)

SINDUSCON-
FPOLIS Regional/Municipal Grande Florianópolis Tudo em andamento Considerada atividade essencial.

Santa 
Catarina 
(SC)

SINDUSCON-
JOINVILLE Regional/Municipal Tudo em andamento

As obras funcionando normal-
mente, apenas a parte comercial 
das empresas incorporadoras é 
que tem restrição de horário de 
atendimento aos clientes.

Santa 
Catarina 
(SC)

SINDUSCON-SUL 
CATARINENSE Regional/Municipal Regiões da AMREC e 

AMESC Tudo em andamento
Hoje o que está atrapalhando 
são os aumentos abusivos dos 
insumos.

Santa 
Catarina 
(SC)

SINDUSCON-
-BRUSQUE Regional/Municipal Brusque, Guabiruba, 

Botuverá e Nova trento Tudo em andamento

Nossa dificuldade está no aumen-
to dos insumos para a construção. 
Além de produtos com atrasos nas 
entregas.
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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(s) Cidades(s). Caso 
a abrangência assi-

nalada no item 2 seja 
Regional/Municipal

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Espírito 
Santo (ES) ADEMI-ES Regional/Municipal Grande Vitória Tudo em andamento

Espírito 
Santo (ES) SINDUSCON-ES Estadual Tudo em andamento Lojas de material de construção 

funcionando.

Minas Gerais 
(MG)

SINDUSCON-CENTRO 
OESTE DE MINAS Regional/Municipal Divinópolis-MG Tudo em andamento

Minas Gerais 
(MG) SINDUSCON-MG Estadual Tudo em andamento

São Paulo 
(SP) APEOP-SP Estadual Tudo em andamento Apenas lojas de materiais de 

Construção seguem fechadas.

São Paulo 
(SP) ASSECOB Regional/Municipal

Santos, Guarujá, Ber-
tioga, Praia Grande, 
Mongaguá, itanhaem, 
Peruibe

Tudo Parado
Somente Guarujá que está 
permitindo trabalhos na Con-
trução civil.

São Paulo 
(SP) ASSILCON Estadual/ Regional/

Municipal

Aguaí  - Caçapava - 
Ribeirão Preto - Franca 
- São Carlos - Sertão-
zinho - Bebedouro 
- Serrana - Jaboticabal 
- Araraquara - Pirassu-
nunga

Tudo em andamento
Estamos utilizando protocolos 
rígidos de prevenção ao novo 
coronavirus.

São Paulo 
(SP) SINDUSCON-SP Regional/Municipal Ribeirão Preto, Tatuí Funcionamento com 

restrições
Tatuí está proibido o funciona-
mento do stand de vendas.

Rio de
Janeiro (RJ) SINDUSCON-RIO Regional/Municipal Tudo em andamento

Decreto do Município do Rio 
de Janeiro nº 48.644/21, de 22 
de março de 2021, permite o 
funcionamento normal da ati-
vidade da Construção Civil, no 
período entre 26 de março a 04 
de abril. Reforçados os direitos 
dos trabalhadores previsto em 
Convenção Coletiva e que as 
orientações referentes aos cui-
dados de higiene e distancia-
mento nas frentes de trabalho 
devem ser seguidas, para que 
se evite a propagação do vírus.
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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(s) Cidades(s). Caso 
a abrangência assi-

nalada no item 2 seja 
Regional/Municipal

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Distrito 
Federal (DF) ADEMI-DF Estadual Tudo em andamento

Distrito 
Federal (DF) ASBRACO Estadual Brasília Tudo em andamento Tudo funcionando normal na 

construção civil.

Distrito 
Federal (DF) SINDUSCON-DF Estadual Tudo em andamento

Goiás (GO) ADEMI-GO Regional/Municipal Goiânia Funcionamento com 
restrições

As associadas da Ademi-GO 
estão autorizadas a funcionar 
por força de liminar concedida 
pela justiça contra Decreto 
Municipal que permitia apenas 
obras públicas e de interesse 
social. Aguardando manifes-
tação do TJGO em função de 
pedido contrário/recurso da 
Prefeitura.

Goiás (GO) SINDUSCON-GO Estadual Funcionamento com 
restrições

Goiânia somente trabalhando 
associados da Ademi GO; Apa-
recida de Goiânia trabalho por 
rodízio 2 parado x 4 trabalhan-
do; Restante do estado somen-
te obras públicas e MCMV.

Goiás (GO) SINDUSCON-ANÁPOLIS Regional/Municipal Anápolis Tudo Parado

Anápolis está em lockdown 
até 30 de março. As empresas 
do nosso setor estão funcio-
nando apenas se for essencial. 
ex: construção de hospitais 
etc.. ou se fizer parte da cadeia 
essencial. ex: uma obra dentro 
de uma empresa de alimenta-
ção, sendo esta obra necessá-
ria para o funcionamento da 
empresa.

Mato Grosso 
(MT) SINDUSCON-MT Estadual Tudo em andamento

Mato Grosso 
do Sul (MS) SINDUSCON-MS Estadual Funcionamento com 

restrições

Exceto Campo Grande (Capital) 
que na sexta-feira por Decreto 
Nº 6.567 restringiu diversas 
atividades no período de 22 a 
28 de março, inclusive a cons-
trução.
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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(s) Cidades(s). Caso 
a abrangência assi-

nalada no item 2 seja 
Regional/Municipal

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma 
especificidade da situação

Amapá (AP) SINDUSCON-AP Estadual Tudo em andamento

Governo do Amapá decretou 
Lockdown até dia 24/03, com 
recomendação do MP para 
prorrogar.

Amazonas 
(AM) ADEMI-AM Estadual/Regional/

Municipal Manaus Tudo em andamento

Amazonas 
(AM) SINDUSCON-AM Estadual/Regional/

Municipal Manaus Tudo em andamento

Regredindo os indices de 
COVID a cada dia, não deve 
interromper mais daqui para 
frente.

Pará (PA) SINDUSCON-PA Estadual Funcionamento com 
restrições

Lockdown na RM de Belém 
paralisou as obras, exceto as de 
infraestrutura e/ou obras e ser-
viços emergenciais. Restante 
do Estado todo em atividade.

Tocantins 
(TO) SINDUSCON-TO Estadual Funcionamento com 

restrições
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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(s) Cidades(s). Caso 
a abrangência assi-

nalada no item 2 seja 
Regional/Municipal

3 - Favor informar a 
situação da obra

3.1 – Favor comentar alguma especifici-
dade da situação

Alagoas (AL) ADEMI-AL Estadual Tudo em andamento

Alagoas (AL) SINDUSCON-AL Estadual Tudo em andamento

Bahia (BA) SINDUSCON-BA Estadual Tudo em andamento

Os governos municipais e o estadual 
têm concordado com nossos argumen-
tos de atenções especiais aos protocolos 
anti-covid e já acordamos em Salvador 
com novos horários antecipando  as 
jornadas de trabalho, possibilitando 
desafogar o transporte coletivo, que 
é o foco das aglomerações de nossos 
operários. 
 

Maranhão 
(MA) ADEMI-MA Estadual São Luís Tudo em andamento

O governo do Estado do MA decretou 
que de 22 a 28 de março de 2021 os 
serviços de construção civil prestados no 
território da Ilha de São Luís, somente 
poderão iniciar funcionamento a partir 
da 7h da manha e encerra-lo às 16h.

Maranhão 
(MA) SINDUSCON-MA Estadual Tudo em andamento Funcionando de 7:00 as 16:00.

Paraíba (PB) SINDUSCON-PB Regional/Municipal

Abrangência do Sin-
duncon PB do estado 
menos a cidade de 
Joao pessoa e a zona 
metrolpolitana

Tudo em andamento Estamos só com altetação de horário, 
mas rodando tudo normal.

Pernambuco 
(PE) ADEMI-PE Estadual Tudo em andamento

Piauí (PI) SINDUSCON-PI Estadual Tudo em andamento

Rio Grande 
do Norte 
(RN)

SINDUSCON-RN Estadual Tudo em andamento

O Decreto Estadual de 17 de Março de 
2021 considerou a Construção Civil como 
Atividade Essencial, diante disso, o setor 
continua funcionando normalmente ; 
Há mais de um ano que negociamos 
um protocolo de segurança que garan-
tiu índices baixíssimos de contaminação.

Sergipe (SE) ADEMI-SE Estadual Tudo em andamento

Sergipe (SE) ASEOPP Estadual Tudo em andamento
Nova avaliação será realizada no dia 31 
de março, até lá tudo funcionando, com 
toque de recolher a partir das 20 horas.

Ceará (CE) SINDUSCON-CE Estadual Tudo em andamento
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