
PREFEITURA DE ALEGRETE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

DECRETO Nº 130, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a aplicação dos protocolos de cogestão com
o Governo do Estado no Modelo de Distanciamento Con-
trolado, definidos pelo Decreto Estadual nº 55.240, de 10
de maio de 2020, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere o  Art.  101,  IV,  da  lei
Orgânica do Município; 
considerando a necessidade de adequações, ajustes e melhoria contínua ao modelo estadual
de distanciamento controlado, fixado no Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020 e
alterações, conforme os entendimentos manifestados entre o Governo do Estado, FAMURS,
Associações Regionais de Municípios e Municípios Gaúchos;
considerando o Decreto Estadual nº 55.435, de 11 de agosto de 2020, do Governador do
Estado do Rio  Grande do Sul,  o  qual  possibilita  que  as  medidas  sanitárias  segmentadas
possam ser, excepcionalmente, substituídas pelas medidas constantes no Plano Estruturado
de prevenção e enfrentamento à epidemia do novo Coronavírus (COVID-19) instituído pelos
Municípios no processo de cogestão regional do Modelo de Distanciamento Controlado; 
considerando que a decisão do Governo do Estado oportuniza aos gestores de uma região
Covid deliberar pela aplicação de protocolos diferentes das bandeiras definidas pelo Governo
do Estado; 
considerando que os protocolos de cogestão podem ser menos restritivos daqueles previstos
na bandeira  de risco na região,  porém não menos restritivos  que o da bandeira  de risco
inferior; 
considerando que a região de Uruguaiana estabeleceu e apresentou ao Governo do Estado
plano  específico  de  aplicação  regional,  com  critérios  de  teto  de  operação  e  modo  de
atendimento/operação  condizentes  com  a  realidade  da  MACRORREGIÃO  CENTRO-
OESTE;  
considerando que o novo Plano de Cogestão foi definido e aprovado por decisão da maioria
dos prefeitos da região; 
considerando  que  o  embasamento  para  estes  novos  protocolos  são  resultados  do
acompanhamento de dados científicos  através de estudos técnicos  do Comitê Regional  de
Saúde, os quais são analisados os níveis de disseminação da doença, a capacidade do sistema
de  saúde  da  região,  a  testagem/monitoramento  da  evolução  da  epidemia,  o  número  de
internações por Covid-19 e o número de óbitos nos municípios,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os protocolos que definem as medidas sanitárias segmentadas
para o funcionamento de estabelecimentos públicos ou privados, comerciais e industriais, nos
termos do art. 21 do Decreto Estadual nº 55.240, de 2020, sem prejuízo de outros que vierem
a ser estabelecidos por ato do Governador do Estado ou da região Covid-19, com base nos
seguintes critérios: 

I - teto de operação, compreendido como o percentual máximo de pessoas, trabalhadores ou
não, que podem estar presentes, ao mesmo tempo, em um mesmo ambiente, fixado a partir do

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS.”
Centro Administrativo Municipal – José Rubens Pillar Rua Major João Cezimbra Jacques, nº  200



PREFEITURA DE ALEGRETE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

limite máximo de pessoas por espaço físico livre, conforme definido pela capacidade máxima
de ocupação (APPCI); 
II - modo de operação; 
III - horário de funcionamento;
IV - restrições específicas por atividades;
V  -  cumprimento  das  medidas  sanitárias  permanentes,  protocolos  variáveis  e  restrições
adicionais  de  que  trata  o  Decreto  Estadual  nº  55.240,  de  2020 e  as  normas/portarias  da
Secretaria Estadual da Saúde.

Parágrafo único. O teto de operação de que trata o inciso I deste artigo aplica-se somente a
atividade com cinco ou mais trabalhadores.

Art. 2º Anexo ao presente Decreto, em conformidade ao Decreto Estadual nº 55.240, de 2020,
ficam  estabelecidos  os  protocolos  de  cogestão  regional  do  modelo  de  distanciamento
controlado a serem aplicados pelos municípios  pertencentes  à REGIÃO URUGUAIANA,
com as diretrizes específicas da bandeira amarela, vermelha ou preta. 

Art. 3º Fica o Município de Alegrete-RS autorizado a enquadrar-se nos termos do presente
protocolo regionalizado toda vez em que a Macrorregião Fronteira Oeste for classificada pelo
modelo de distanciamento controlado do Governo do Estado em Bandeira Laranja, Vermelha
ou Preta respeitando os critérios estabelecidos no art. 2º e observando: 

I - níveis de disseminação da doença;
II - capacidade do sistema de saúde da região;
III - testagem/monitoramento da evolução da pandemia;
IV - número de internações por Covid-19; e
V - número de óbitos.

Art. 4º O Município de Alegrete fica autorizado a adotar protocolos mais restritivos que os
constantes do presente decreto caso entenda, amparado em índices e dados científicos, que a
situação semanal  inspira regramentos  de maiores  vedações,  objetivando evitar  uma maior
disseminação do vírus. 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal José Rubens Pillar, Alegrete, 15 de fevereiro de 2021.

Márcio Fonseca do Amaral
Prefeito de Alegrete
Registre-se e publique-se:

Paulo Rodrigues de Freitas Faraco
Secretário de Administração 
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À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) COM 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS  
  

 

1. DA ELABORAÇÃO DO PLANO:  

REGIÃO DE AGRUPAMENTO URUGUAIANA 

Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quaraí, Rosário 

do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel, 

Uruguaiana 

 

 

 

 

 

 

PLANO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA 

 

 O Comitê Técnico da Região do Agrupamento Uruguaiana – R03, 

composto por integrantes dos Municípios da Região Fronteira Oeste, foi criado para 

a elaboração e acompanhamento do Plano Regional Estruturado de Enfrentamento 

à Pandemia. 

 Considerando que o Estado do Rio Grande do Sul continua a nortear o 

modelo básico e parâmetros das bandeiras para o compartilhamento da gestão do 

distanciamento social com as associações de Municípios. 

 Considerando que a AMFRO estruturou um Comitê Técnico para a 

elaboração do Plano Regional Estruturado de Enfrentamento à Pandemia da Região 

Fronteira Oeste. 

 Considerando a responsabilidade e as medidas com as quais os entes 

municipais e as equipes de saúde estão enfrentando a pandemia, mostrando 



absoluto comprometimento com o objetivo de controlar a velocidade de propagação 

do vírus. 

 Considerando a necessidade de buscar o equilíbrio entre as ações 

preventivas da pandemia e o fomento às ações econômicas e sociais. 

 Considerando a capacidade de manutenção de ações voltadas a orientação 

para adoção de medidas de higienização pelas comunidades, comércio, indústria e 

serviços dos municípios da região. 

 Considerando a necessidade de manter meios de fiscalização eficientes 

atacando os pontos que efetivamente causam a propagação do vírus no âmbito dos 

municípios associados. 

 Considerando o dever e a necessidade de continuidade do combate à 

propagação da COVID-19, sem prejuízo das atividades econômicas e sociais no 

âmbito dos municípios da região. 

           Considerando as características geográficas da região Fronteira Oeste que 

apresentam importantes diferenças com outras regiões do estado como municípios 

de pequeno e médio porte e com baixa densidade demográfica o que favorece 

ações de prevenção e fiscalização mais eficazes que em outros perfis 

populacionais. 

          Considerando a grande área de fronteira internacional da região e 

necessidade de medidas específicas nesses pontos. 

 Considerando, por fim, o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio  de 

2020 e suas alterações segmentadas. 

O Comitê Técnico apresenta o PLANO DE PREVENÇÃO E 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) COM 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS a serem aplicados na Região da AMFRO, nos 

seguintes termos. 

 

 



 



 

 



 

  

 



1. DA ELABORAÇÃO DO PLANO. 

Com base no Parecer Técnico elaborado pelo Comitê científico e 

assinado pelos profissionais técnicos e de saúde que o compõe, observou-se que 

os indicadores atuais demonstram um quadro que inspira atenção já que há 

estabilização do contágio, mas com altos índices de casos ativos na região, não 

sendo possível a simples liberação de atividades sem um plano adequado de 

regramento e fiscalização com punição educativa aos infratores.  A partir de então 

foram avaliadas diversas medidas a serem adotadas pelos órgãos de saúde locais, 

relativamente aos cuidados sanitários e outras providências pontuais e gerais – 

algumas que já vêm sendo tomadas - especialmente para evitar aglomerações.  

2. DO PLANO DE PREVENÇÃO E CONTINGÊNCIA 

2.1. Objetivo 

 - Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde da região em todos 

os níveis de complexidade, a serem executadas frente a detecção de um caso 

suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus(COVID-19); 

 - Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19; 

 - Aumentar a testagem do público com sintomas e adotar estratégias para 

identificação destes já nos primeiros dias do quadro.  

 - Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco; 

 - Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPIs; 

 - Adotar o protocolo de consulta médica já nos primeiros sintomas para 

avaliar riscos do paciente, necessidade de tratamento e exames complementares 

(de imagem e laboratoriais), além de orientações quanto aos sinais de alerta para 

doença grave e procura de reavaliação. 

2.2. Definições de caso e agente etiológico 

 - As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre 

o novo Coronavírus (COVID-19) e estão em consonância com as orientações do 

Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio Grande do Sul. 

 



 

2.3. Definições de caso suspeito 

 - Caso de síndrome gripal (SG):  Indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou gustativos, diarreia.  

● Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, 

na ausência de outro diagnóstico específico.  

● Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento 

como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.  

 

 - Caso de síndrome respiratória aguda grave (SRAG): Indivíduo com SG 

que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax 

OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos 

lábios ou rosto.  

● Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.  

 

 - Ao se definir um caso como suspeito, compete à entidade onde foi 

identificada a situação (seja Hospital, UPA, Posto de Saúde, UBS, etc.): 

- Encaminhar o paciente para atendimento em área específica, 

previamente determinada e organizada com estrutura de isolamento 

respiratório – dentro ou fora da instituição de acordo com protocolos 

locais. 

- Recomendar ao paciente, com sinais leves e moderados, o 

isolamento domiciliar (assim como todas as pessoas residentes no 

mesmo domicílio) e aplicar o termo em que o paciente afirma estar 

ciente da orientação oficial para o isolamento e que pode responder 

de acordo com as medidas legais previstas na legislação.  

 



 - Proceder a testagem dentros dos Protocolos do Estado ou do 

Município. Recomendamos fortemente aos municípios que adotem 

estratégias de testagem complementares para ampliar detecção de 

casos e isolamento adequado, reduzindo risco real de transmissão. 

 
2.4 – DO MOMENTO ATUAL: 
 
Dentro da realidade de pandemia, existem fases de ação, sendo essas: “fase de 

contenção” – deu-se nos meses do início do ano de 2020 já tendo sido superada, 

não sendo objetivo deste documento - e “fase de mitigação”. 

 

2.4.1 - Fase de mitigação 

Nesta fase as ações e medidas são adotadas para evitar aumento do número 

de casos, ocorrência de casos graves e óbitos: 

 - Fortalecimento da atenção PRIMÁRIA, com a adoção das medidas já 

estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias. 

 - Garantia de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas 

individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, com o 

tratamento adequado para cada fase da doença. 

 - Organização do fluxo de atendimento para a população; 

 - Realização de testagem preferencialmente por RT-PCR ou Teste Rápido de 

Antígeno nos primeiros dias de sintomas; 

 - Avaliação constante das ações em saúde pelo comitê regional e comitês 

municipais, conforme os dados epidemiológicos; 

 - Atenção às orientações dos órgãos oficiais de saúde das instâncias 

Federal e Estadual. 

 
a) Questões gerais: 

 - Todos os profissionais das redes municipais deverão fazer uso racional 

dos recursos em saúde, evitando desperdício de material com vistas a não ocorrer 

a falta dos mesmos.  



 - Neste sentido as Prefeituras Municipais designarão profissional 

responsável para controle e disponibilização destes insumos, sem no entanto 

causar situação de não disponibilidade de EPIs. 

 - Se houver necessidade, profissionais que estão alocados em Unidades 

Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e outros departamentos de 

saúde de gerência municipal, poderão ser realocados para auxiliar no atendimento 

dos casos de sintomáticos respiratórios em outra unidade que estiver prestando 

este serviço. 

 - Todos os profissionais da rede municipal de saúde devem transmitir 

informações preventivas para a população, estimulando o isolamento domiciliar 

dos sintomáticos. Para tanto deverá haver apoio de materiais informativos como 

panfletos, mídias digitais, dentre outros. 

 - A orientação para casos leves deverá ser buscar imediata avaliação do 

serviço de saúde do município para exame clínico por profissional médico afim de 

identificar necessidade de tratamento e orientar sobre a doença e sinais de alerta 

para complicações. 

 

Quanto aos Fatos, evidências científicas e critérios epidemiológicos:  

  
O Estado do Rio Grande do Sul, dados de 23/01/2021, apresenta uma incidência 

de Coronavírus de 4.600 / 100.000 habitantes e uma mortalidade 90/100.000hab. 

Uruguaiana (R03) tem uma incidência de 3.234/ 100.000 habitantes, porém uma 

mortalidade 50/100.000hab, ou seja, 45% menor.  

  

Considerando que a região COVID Uruguaina apresenta características peculiares, 

relata-se a seguir os argumentos que justificam a adoção dos Protocolos aqui 

determinados, de forma a ser criado e implementado o Plano de Prevenção e 

Enfrentamento à Epidemia do Novo Coronavírus - COVID-19 instituído pelos 

municípios da ANFRO do RS (REGIÃO COVID-19 R.03) de acordo com as 

respectivas realidades regionais, aplicando-se protocolos próprios na classificação 

da Região Centro Oeste em Bandeira Laranja e Vermelha pelo governo do estado.  

  

 



2. JUSTIFICATIVAS:  

  
a)  Que os Protocolos a serem propostos neste Plano de Prevenção e 

Enfrentamento à Epidemia do Novo Coronavírus - COVID-19, instituído pelos 

municípios Centro Oeste (Região R03) levam em conta o número de leitos de 

UTI e clínicos existentes ; 

  
b)  Que perdura o monitoramento da propagação do vírus em cada município da 

região, informando aos mesmos, estatísticas de controle de incidência, 

mortalidade, hospitalizações para cada 100.000 habitantes; 

 
c) Que está explícito que sempre que necessário serão feitas intervenções nas 

restrições aos municípios que apresentarem avanço na propagação do vírus;   

  
d) Que há acompanhamento nos índices de ocupação de leitos clínicos e de UTI;   

 
e) Diariamente é feito o monitoramento e acompanhamento da quantidade de 

internações, altas e óbitos nos hospitais da AMFRO, podendo assim ser avaliado 

o percentual de recuperados, além da taxa de ocupação.  

  
f) Considerando, também, que os ajustes no Decreto 55.240 do Estado do RS 

permitem aos municípios e suas respectivas associações regionais a criação de 

planos de prevenção e enfrentamento adequados às realidades regionais. 

 

O referido Comitê, define plano de ação para a parametrização em BANDEIRA 

VERMELHA.  

  

2.1 CONSIDERAÇÕES  

  

Dentro deste presente Plano, a Região de Uruguaina estabelece que será 

concedido, através de Consulta ao Comitê Técnico Regional, a modificação do 

posicionamento defendido neste Documento caso ocorram situações adversas em 

relação ao agravamento dos casos e demandas hospitalares, quando assim serão 

adotadas Medidas Regionais Restritivas correspondentes, neste caso, aos 

Protocolos preconizados na Bandeira Vermelha e Preta.   

 



3. DADOS E INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS  

 

3.1 CONTAMINADOS 

 

Segue acompanhamento dos contaminados. 

REGIAO_COVID URUGUAIANA - R03

CRITERIO (Tudo)

EVOLUCAO (Tudo)

Mês Contaminados

MARÇO 7

ABRIL 34

MAIO 135

JUNHO 445

JULHO 1.097

AGOSTO 1.648

SETEMBRO 1.008

OUTUBRO 1.703

NOVEMBRO 3.852

DEZEMBRO 3.795

Total Geral 13.724  

FONTE: SIVEP-RS – 31/12/20 

https://covid.saude.rs.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 RECUPERADOS 

Segue acompanhamento dos Recuperados. 

REGIAO_COVID URUGUAIANA - R03

CRITERIO (Tudo)

EVOLUCAO RECUPERADO

Mês Recuperados

MARÇO 12

ABRIL 42

MAIO 94

JUNHO 315

JULHO 790

AGOSTO 1.650

SETEMBRO 1.039

OUTUBRO 1.440

NOVEMBRO 2.757

DEZEMBRO 4.234

Total Geral 12.373  

FONTE: SIVEP-RS – 31/12/20 

https://covid.saude.rs.gov.br/ 

 

 

 

3.3 LEITO CLÍNICO 

  

Este indicador não tem sido identificado como regulador de risco diante da 

capacidade livre que a região possui (pela iniciativa dos municípios em abrirem 

vagas já no início da pandemia) e se manteve em níveis moderados de ocupação 

mesmo em momentos de maior preocupação com outros indicadores como a taxa 

de ocupação de leitos de CTI.  

https://covid.saude.rs.gov.br/


 

 

  

Segue acompanhamento das internações em Leito Clínico: 

nm_regiao_covid URUGUAIANA - R03

Internado UTI Não

Evolucao (Tudo)

MêS PERÍODO

MARÇO 3

ABRIL 1

MAIO 15
JUNHO 20

JULHO 62

AGOSTO 73

SETEMBRO 32

OUTUBRO 24

NOVEMBRO 90

DEZEMBRO 97

Total 417  

FONTE: SIVEP-RS-31/12/2020 

 

 



 

 

3.4 LEITO UTI 

Segue acompanhamento das internações em Leito UTI. 

nm_regiao_covid URUGUAIANA - R03

Internado UTI Sim

Evolucao (Tudo)

MêS PERÍODO

MARÇO 1

ABRIL 2

MAIO 9
JUNHO 25

JULHO 25

AGOSTO 41

SETEMBRO 22

OUTUBRO 47

NOVEMBRO 44

DEZEMBRO 52

Total 268  

FONTE: SIVEP-RS – 31/12/20 

 



 

 

3.5 CONTAMINADOS RT-PCR X % HOSPITALIZADOS  

Abaixo, seguem informações sobre Contaminados x Hospitalizados:  

MÊS  RT-PCR LEITOS UTI LEITO CLÍNICO HOSPITALIZADOS % HOSPITALIZADOS

MARÇO 7 1 3 4 57%

ABRIL 11 2 1 3 27%

MAIO 42 9 15 24 57%

JUNHO 198 25 20 45 23%

JULHO 569 25 62 87 15%

AGOSTO 881 41 73 114 13%

SETEMBRO 457 22 32 54 12%
OUTUBRO 854 47 24 71 8%

NOVEMBRO 1.892 44 90 134 7%

DEZEMBRO 1.846 52 97 149 8%

Total 6.757 268 417 685 10%  

FONTE: SIVEP – RS – 31/12/2020 

 



3.6. SUGESTÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS NOS MUNICÍPIOS INCLUSOS NA 

região COVID Uruguaiana. 

1) Divulgação no site das prefeituras das dicas de prevenção; 

2) CAMPANHAS junto a assessoria dos municípios de prevenção e da importância 

de buscar atendimento imediato após os primeiros sintomas.  

3) Ampla testagem RT-PCR e Teste Rápido de Antígeno em todos os casos 

sintomáticos em momento oportuno.  

5) Monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar identificando 

agravamento do quadro clínico para encaminhamento adequado.  

5) AMPLA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO por parte dos municípios sobre as 

comorbidades que influenciam no agravamento do quadro clínico.  

6) MONITORAR os índices de incidência e taxa de hospitalização de cada 

município da região.  

 

1. PROTOCOLOS OBRIGATÓRIOS 

 MÁSCARA (PÚBLICO, TRABALHADORES E ALUNOS) 

 - É obrigatório utilizar máscara de proteção facial sempre que se estiver em 

ambiente coletivo fechado ou ambiente público nos termos da legislação federal 

pertinente, destinado à permanência ou circulação de pessoas, incluindo veículos 

de transporte público, elevadores, salas de aula, repartições públicas ou privadas, 

lojas etc;  

 - É permitido o uso de máscara de proteção facial do tipo cirúrgica 

descartável ou caseira, fabricada em TNT ou tecido de algodão. Toda máscara é 

de uso individual e deve-se atentar para sua correta utilização, troca e 

higienização;  

 - Orientar trabalhadores ou alunos quanto à correta utilização, troca e 

higienização da máscara de proteção facial; 

 - É vedado o uso de máscara de proteção facial por criança menor de dois 

anos, pessoa que não seja capaz de removê-la sem assistência, assim como por 

qualquer pessoa durante o período de sono;  



 - É dever de todos observar a etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o 

antebraço ou usando lenço descartável ao tossir ou espirrar. Descartar o lenço 

utilizado em uma lixeira fechada imediatamente após o uso; 

 - Mesmo com máscara de proteção facial, manter o distanciamento mínimo 

obrigatório;   

 - Priorizar a adoção de regimes de escala, revezamento, alteração de 

jornadas e/ou flexibilização de horários de entrada, saída, almoço ou intervalos, 

respeitando o teto de operação e o teto de ocupação dos ambientes (ver itens 

específicos);  

 - Reorganizar as posições de mesas, estações de trabalho ou carteiras 

escolares para atender a distância mínima entre pessoas, marcando a posição de 

cada pessoa no chão no caso de atuação em pé;  

 - Caso a mudança de posição das mesas ou estações de trabalho para 

atendimento do distanciamento mínimo não seja possível, reforçar o uso de EPIs 

(ver item específico) e/ou utilizar barreiras físicas entre as pessoas, fabricadas em 

material liso, resistente, impermeável e que permita fácil higienização a cada troca 

de posto;  

 - A realização de eventos e de reuniões presenciais em áreas fechadas ou 

abertas deverá observar os protocolos específicos pertinentes. Quando não for 

possível cancelar ou realizar as reuniões à distância, reduzir o número de 

participantes obedecendo o teto máximo de ocupação do local e distanciamento 

recomendado, bem como disponibilizar álcool gel 70% e/ou preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar e exigir o uso de máscara por todos os 

participantes;  

 - Organizar o mobiliário escolar das salas de aula de forma a respeitar o 

distanciamento mínimo entre aluno, vedando a organização de classes escolares no 

formato de duplas ou grupos que desrespeitem o distanciamento mínimo 

obrigatório;  

 



 - Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas 

nas instituições de ensino, como pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, entre 

outros, e escalonar os horários de intervalo, refeições, saída e entra de salas de 

aula, a fim de preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar 

a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas comuns;  

 - Implementar corredores de sentido único para coordenar os fluxos de 

entrada e de saída dos estabelecimentos e instituições de ensino, respeitando o 

distanciamento mínimo entre pessoas;  

 

7. TETO DE OCUPAÇÃO 

 - Indica o número máximo permitido de pessoas presentes, simultaneamente, 

no interior de um estabelecimento, conforme as Normas de Prevenção e Proteção 

contra Incêndio e respeitado o distanciamento mínimo obrigatório.  

 

8. HIGIENIZAÇÃO (AMBIENTE, TRABALHADORES, ALUNOS E PÚBLICO) 

 - No início das atividades e na retomada de turnos, no mínimo, higienizar as 

superfícies de toque com álcool líquido 70% e/ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar, sob fricção (ex.: terminais de autoatendimento, 

corrimãos de escadas e de acessos, maçanetas, interruptores, botões de 

elevadores, telefones, alças de carrinhos ou cestinhas de supermercado, etc.);  

 - Higienizar as máquinas para pagamento com cartão com álcool 70% e/ou 

preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso;  

 - Higienizar pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, vestiários, 

transportes coletivos, etc. a cada turno, preferencialmente com álcool líquido 70%, 

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este 

fim;  

 - Higienizar mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, com 

álcool líquido 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;  

 



 - Nas instituições de ensino, higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de 

uso comum como colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de alimentação, 

berços entre outros, e não incentivar o compartilhamento de brinquedos e materiais 

escolares, os quais, na impossibilidade de uso individual, deverão ser higienizados a 

cada uso;  

 - Dispor de lixeira com tampa com dispositivo que permita a abertura e 

fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo) e recolher e 

descartar os resíduos continuadamente, com segurança;  

 - Exigir que clientes, trabalhadores, alunos ou usuários higienizem as mãos 

preferencialmente lavando com água e sabonete líquido e/ou álcool em gel 70% 

e/ou preparações antissépticas ou substâncias sanitizantes de efeito similar ao 

acessarem e ao saírem do estabelecimento.  

 - Disponibilizar kit completo nos banheiros (álcool gel 70% e preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, sabonete líquido e toalhas de papel 

não reciclado);  

 - Manter limpos filtros e dutos de ar condicionado;  

 - Manter portas e janelas abertas, com ventilação adequada, exceto em 

locais em que não seja permitido por questões sanitárias;  

 - Instruir trabalhadores e alunos sobre a etiqueta respiratória e de higiene e 

de prevenção, incentivando a lavagem das mãos a cada 2 horas, com água e 

sabão, por no mínimo 20 segundos, bem como orientando para não cumprimentar 

pessoas com apertos de mão, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico;  

 - Recomendar aos trabalhadores que não retornem às suas casas com o 

uniforme utilizado durante a prestação do serviço;  

 - Dar preferência à utilização de talheres e copos descartáveis e, na 

impossibilidade, utilizar talheres higienizados e individualizados (sem contato);  

 - Eliminar bebedouros verticais ou de jato inclinado e disponibilizar 

alternativas (dispensadores de água e copos plásticos descartáveis e/ou copos de 

uso individual, desde que constantemente higienizados).  

 



9. INFORMATIVO VISÍVEL 

 - Afixar na entrada do estabelecimento e em locais estratégicos, de fácil 

visualização do público, dos trabalhadores e/ou dos alunos, cartazes contendo 

informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a prevenção à COVID-

19, tais como necessidade de higienização das mãos, uso de máscara, 

distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos 

ambientes;  

 - Indicação do teto de ocupação do ambiente; 

 - Nas instituições de ensino, os cartazes informativos deverão ser redigidos 

com linguagem acessível para toda a comunidade escolar 

 

10. EPIs OBRIGATÓRIOS  

 - O empregador deve fornecer e orientar a correta utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para a atividade exercida e 

em quantidade suficiente para cada trabalhador, conforme especificado nas Normas 

Reguladoras da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, das normas e 

recomendações do Ministério da Saude e da SES-RS, das Normas 

Regulamentadoras de atividade e das normas ABNT;  

 - Proibir a reutilização de uniformes e/ou EPIs (capacetes, calçados de 

segurança, entre outros) quando tais vestimentas/equipamentos não sejam 

devidamente higienizados com preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 

similar;  

 - Caso a atividade não possua protocolo específicos de EPIs, o empregador 

deverá fornecer máscaras descartáveis em quantidade suficiente e/ou no mínimo 

duas máscaras de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão para cada 

trabalhador, que ficará responsável por sua correta utilização, troca e higienização;  

 - Adotar rotinas de instrução permanente dos trabalhadores quanto à correta 

utilização, higienização e descarte de EPIs.  

 

 



11. PROTEÇÃO DE GRUPOS DE RISCO NO TRABALHO 

 - Os alunos de grupo de risco devem preferencialmente permanecer em 

casa, em regime de ensino remoto.  

 - Aos trabalhadores de grupos de risco, deve-se assegurar que suas 

atividades sejam realizadas em ambiente com menor exposição de risco de 

contaminação;  

 - Caso um trabalhador resida com pessoas do grupo de risco, fica a critério 

do empregador o seu afastamento para regime de teletrabalho, se possível.  

 - Pertencem aos grupos de risco, pessoas com:  

 • Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, 

cardiopatia isquêmica, arritmias) 

 • Pneumopatias graves ou descompensadas (em uso de oxigênio domiciliar; 

asma moderada/grave, doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC) 

 • Imunodepressão, 

 • Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) 

 • Diabetes mellitus, conforme juízo clínico 

 • Obesidade (IMC maior ou igual a 30)  

 • Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: 

Síndrome de Down)  

 • Idade igual ou superior a 60 anos  

           • Gestação conforme juízo clínico 

 

12. AFASTAMENTO DE CASOS POSITIVOS OU SUSPEITOS 

 - Orientar os trabalhadores e os alunos a informar o estabelecimento caso 

venham a ter sintomas de síndrome gripal e/ou resultados positivos para a COVID-

19 nos mesmos ou em seus contactantes domiciliares.  

 - Realizar busca ativa, diária, em todos os turnos de trabalho ou de aula, para 

identificar trabalhadores, alunos ou visitantes com sintomas de síndrome gripal;  



 - Encaminhar imediatamente para atendimento médico e garantir o imediato 

afastamento para isolamento domiciliar por período determinado conforme protocolo 

vigente e determinação médica, os trabalhadores e alunos que:  

 • testarem positivo para COVID-19;  

 • tenham tido contato ou residam com caso suspeito ou confirmado de 

COVID-19;  

 • apresentarem sintomas de síndrome gripal.  

 - Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e 

alunos afastados para isolamento domiciliar (quem, quando, suspeito/confirmado, 

em que data, serviço de saúde onde é acompanhado, se for o caso, etc.) 

 - Notificar imediatamente os casos suspeitos de síndrome gripal e os 

confirmados de COVID-19 à Vigilância em Saúde do Município do estabelecimento, 

bem como à Vigilância em Saúde do Município de residência do trabalhador ou 

aluno;  

- Desenvolver e comunicar planos de continuidade das atividades na 

ausência de trabalhadores e alunos devido a afastamento por suspeita ou 

confirmação de COVID-19.  

 - Coletar os dados de pessoas em reuniões presenciais, a fim de facilitar o 

contato dos órgãos de saúde competentes com o público da reunião, no caso de 

uma confirmação de COVID-19 dentre os participantes;  

 - Estabelecer grupos fixos de trabalhadores entre as diferentes áreas da 

instituição, a fim de facilitar o contato dos órgãos de saúde competentes com o 

grupo no caso de uma confirmação de COVID-19 dentre os trabalhadores;  

 (*) Identificar caso de síndrome gripal conforme descrito no início deste 

documento. 

 (**) Definição de surto de SG: ocorrência de pelo menos 2 (dois) casos 

suspeitos ou confirmados em ambientes de longa permanência, com vínculo 

temporal de até 14 dias entre as datas de início dos sintomas dos casos. Em caso 

de suspeita de surto no estabelecimento, notificar a Vigilância em Saúde do 

Município para que seja desencadeada uma investigação detalhada, a fim de 

identificar novos casos e interromper o surto. 



 

13. CUIDADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 - Disponibilizar álcool gel 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes 

de efeito similar para o público, os trabalhadores e alunos no estabelecimento, em 

locais estratégicos e de fácil acesso (entrada, saída, corredores, elevadores, mesas, 

etc.);  

 - Respeitar o distanciamento mínimo de 2 metros nas filas em frente a 

balcões de atendimento ou caixas ou no lado externo do estabelecimento, 

sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa;  

 - Assegurar o respeito de distanciamento mínimo de 2 metros no lado externo 

da instituição de ensino para pais e cuidadores que esperam os alunos na saída, 

sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa; 

 - Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz 

para evitar filas ou aglomeração de pessoas;  

 - Ampliar espaço entre atendimentos agendados, para preservar 

distanciamento entre pessoas e ter tempo de realizar a higienização de 

instrumentos de contato, quando aplicável;  

 - Realizar atendimento de maneira individualizada, restringindo, sempre que 

possível, a presença de acompanhantes;  

 - Em serviço de atendimento domiciliar ou agendado, questionar se no local 

de atendimento há indivíduo que apresenta sintomas respiratórios ou se se encontra 

em quarentena ou isolamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o 

atendimento domiciliar em caso afirmativo, exceto em caso de urgência e 

emergência de saúde;  

14. ATENDIMENTO DIFERENCIADO PARA GRUPO DE RISCOS 

 - Para atendimento de pessoa com idade igual ou superior a 60 anos e 

aquelas de grupos de risco, conforme autodeclaração:  

 - Estabelecer horários ou setores exclusivos de atendimento;  



 - Conferir atendimento preferencial, garantindo fluxo ágil para que 

permaneçam o mínimo de tempo possível no estabelecimento.  

15. PROTOCOLOS RECOMENDADOS 

 MONITORAMENTO DE TEMPERATURA 

 - Aferir a temperatura de 100% dos trabalhadores, clientes ou alunos, com 

termômetro digital infravermelho; 

 - Monitorar individualmente a temperatura, com termômetro próprio e 

individual, para evitar contaminação; 

 - Caso a temperatura seja igual ou superior a 37,5°C, orientar que o 

trabalhador, o cliente ou o usuário acompanhe seus sintomas e busque um serviço 

de saúde para investigação diagnóstica; 

 - Recomenda-se vedar a circulação dessas pessoas em ambiente coletivo 

compartilhado; 

- Nas instituições de ensino, em caso de aluno(a) febril, o COE-E local deve 

ser informado imediatamente.  

 TESTAGEM DOS TRABALHADORES 

 - Para suspeitas de surtos em empresas, Instituições de Longa Permanência 

de Idosos – ILPIs e Instituições de Saúde, observar as orientações da Nota 

Informativa 24 COE-RS/SES-RS, de 07 DE Outubro (editada em 15 de Outubro)  

 

16. DA CONCLUSÃO 

 O presente PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA 

DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 INSTITUÍDO PELOS MUNICÍPIOS DA 

AMFRO será adotado através da publicação de decretos específicos por cada 

Município, com a previsão da adoção do presente PROTOCOLO, havendo 

vinculação, em anexo, das regras gerais e específicas do presente instrumento. 

 Cada município deverá, igualmente, divulgar o conteúdo do Plano, dos 

protocolos e dos pareceres técnicos que o embasem, no sítio eletrônico da 

respectiva Prefeitura Municipal, para sua vigência. 



 Caberá ao Comitê Regional a análise e definição técnica do presente plano, 

o acompanhamento diário e semanal dos procedimentos e as alterações, ajustes e 

adequações sempre que necessário, por meio de resoluções técnicas 

encaminhadas ao conjunto dos Prefeitos e Prefeitas para deliberação por 2/3, 

buscando a melhoria contínua do processo. 

 Por fim, considerando o exposto acima, uma vez atendidos os requisitos do 

decreto do Governo do Estado e com a aprovação dos Prefeitos, sempre visando o 

bem estar social e a saúde, em observância da legalidade e do princípio da 

dignidade humana, este Plano  de Co-gestão entrará em vigor após a aprovação 

de no mínimo 2/3  dos Prefeitos integrantes da Região de Saúde ficando facultado 

a cada ente Municipal a possibilidade de adotar medidas mais restritivas as 

acima expostas mediante  edição de decreto com tais restrições. 

 

APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO  

No dia 15 de janeiro de 2021, os Prefeitos dos Municípios que compõem a Região 

de Uruguaiana reuniram-se, de forma presencial em Uruguaiana, para reunião cujo 

intuito consistiu na aprovação deste Plano de Enfrentamento e Combate à 

Epidemia do Novo Coronavírus, sendo aprovado por todos os gestores da região.  

A decisão colegiada foi no sentido de aprovar integralmente os protocolos para a 

região, durante a vigência deste Plano, sendo que cada Município deverá emitir 

Decreto de aplicação das medidas, podendo, estas, de acordo com a peculiaridade 

local, serem mais restritivas do que aquelas fixadas neste plano. A obrigatoriedade 

de publicação do plano, dos protocolos e dos pareceres técnicos que serviram de 

base para a fixação da bandeira, bem como o comparativo de protocolos com 

aqueles do Estado será cumprida com, no mínimo, 24h de antecedência da entrada 

em vigor deste Plano, como requisito de eficácia, através da disponibilização em 

site oficial de cada Município.  

MUNICÍPIO Votação  Adesão  Sítio eletrônico  

Alegrete 

 

SIM SIM  https://www.alegrete.rs.gov.br 

Barra do 

Quaraí 

SIM SIM http://www.barradoquarai.rs.gov.br/ 



 

Itaqui 

 

SIM SIM https://www.itaqui.rs.gov.br/ 

Maçambara 

 

SIM SIM https://www.macambara.rs.gov.br/ 

Manoel Viana 

 

SIM NÃO http://www.manoelviana.rs.gov.br/novoportal/ 

Quaraí 

 

SIM SIM http://www.quarai.rs.gov.br/ 

Rosário do Sul SIM SIM 

 

https://www.rosariodosul.rs.gov.br/ 

Santa 

Margarida do 

Sul 

 

SIM SIM http://www.santamargaridadosul.rs.gov.br/home 

Santana do 

Livramento 

 

SIM  SIM http://www.sdolivramento.com.br/prefeitura/index.php 

São Gabriel 

 

SIM SIM http://www.saogabriel.rs.gov.br/Portal/ 

Uruguaiana 

 

SIM  SIM https://www.uruguaiana.rs.gov.br/pmu_novo/ 

  TOTAL   11   

 

  





 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

  

  

  

O presente PLANO DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA DO 

NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19 INSTITUÍDO PELOS MUNICÍPIOS DA AMFRO 

será adotado através da publicação de decretos específicos por cada Município, 

com a previsão da adoção do presente PROTOCOLO, havendo vinculação, em 

anexo, das regras gerais e específicas do presente instrumento. 

 Cada município deverá, igualmente, divulgar o conteúdo do Plano, dos 

protocolos e dos pareceres técnicos que o embasem, no sítio eletrônico da 

respectiva Prefeitura Municipal, para sua vigência. 

 Caberá ao Comitê Regional a análise e definição técnica do presente plano, 

o acompanhamento diário e semanal dos procedimentos e as alterações, ajustes e 

adequações sempre que necessário, por meio de resoluções técnicas 

encaminhadas ao conjunto dos Prefeitos e Prefeitas para deliberação por 2/3, 

buscando a melhoria contínua do processo. 

 Por fim, considerando o exposto acima uma vez atendidos os requisitos do 

decreto do Governo do Estado e com a aprovação dos Prefeitos, sempre visando o 

bem estar social, a saúde em observância da legalidade e do princípio da 

dignidade humana, este Plano  de Co-gestão entrará em vigor após a aprovação 

de no mínimo 2/3  dos Prefeitos integrantes da  Região de Saúde ficando 

facultado a cada ente Municipal a possibilidade de adotar medidas mais 

restritivas as acima expostas mediante  edição de decreto com tais restrições. 

  

  



 

REFERÊNCIAS  

https://covid.saude.rs.gov.br/  

https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/  

 

 

1. DO MODELO DE DISTANCIAMENTO - PROTOCOLOS 

SUBSTITUTIVOS 

 

CENÁRIO: BANDEIRA LARANJA 

No caso da edição de bandeira laranja pelo Estado, o Plano Regional 

poderá adotar para toda região AMFRO, ou em partes, as previsões e 

protocolos da bandeira amarela do modelo de distanciamento social do 

Governo do Estado. 

 

CENÁRIO: BANDEIRA VERMELHA 

  

 Conforme análise do diagnóstico do Comitê Técnico quando a 

bandeira vermelha estadual for prevista para a região por meio do protocolo 

de distanciamento, todos os Municípios poderão adotar as restrições da 

bandeira laranja, bem como os protocolos  abaixo relacionados, tornando-se 

protocolos específicos para esta atividade. 

Conforme já referido, os protocolos definidos enquanto estiver na 

bandeira vermelha a ser aplicada na Região em pontos específicos, 

consistem em: 



 

Região de agrupamento Uruguaiana 

R3 

Composição: Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, 

Santana do Livramento, São Gabriel, Uruguaiana 
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Modo de Operação 

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de 

operação, ao teto de ocupação do espaço físico e aos 

protocolos obrigatórios (ao lado). 

 

Decreto nº 55.2540: 

Máscara / EPIs, 

Distanciamento, 

Teto de ocupação, 

Higienização, 

Proteção de grupo 

de risco, 

Afastamento de 

casos, 

Cuidados com o 

público, 

Atendimento de 

grupos de risco 

Informativo visível 

(operação, ocupação 
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Trabalhadores Atendimento 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet sem 

autoserviço  

75% trabalhadores 

75% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 01 

hora) 

Grupo de no máximo 

8 pessoas por mesa/ 

Distanciamento de 2m 

entre mesas/ Apenas 

clientes sentados, sem 

permanência sem pé. 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: tele entrega / 

Pegue e leve / Drive-

thru 

x   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet sem 

autoserviço (em beira 

de estradas e 

rodovias) 

75% trabalhadores 

75% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial 

Restrito/Grupro de no 

máximo 6 pessoas por 

mesa/ Distanciamento 

de 2m entre mesas/ 

Apenas clientes 

sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: tele entrega / 

Pegue e leve / Drive-

thru 

X   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet com 

autoserviço (self-

service) 

75% trabalhadores 

75% lotação 

Teletrabalho / 
Presencial 
restrito / 
Funcionário 
orientando no 
início da fila 
para o correto 
atendimento 
dos protocolos 
(máscara, 
álcool gel e 
Distanciamen o 

na 
fila) / 

Protetor salivar 
nos 

buffets / 
Higienização e 
troca constante 

dos 
talheres e 

pegadores do 
buffet / 

Talheres 
embalados 

individualmente  

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 1 hora) 

Grupro de no máximo 

8 pessoas por mesa/  

Utilização 
obrigatória de 
máscara ao se 

servir e ao 
circular / 

Permitido 
retirar 

amáscara 
somente 
para se 

alimentar, 
sentado às 

mesas / 
Distanciament

o 
mínimo de 1m 
entre pessoas 

na 
fila do buffet, 

com 
marcação no 

chão / 
Acesso com 

entrada e 

x   Portaria SES nº. 319 



 

sentido 
único no 
buffet, 
com 

funcionário(a) 
aplicando e 
orientando o 

correto uso do 
álcool em gel / 

Uso 
obrigatório de 
álcool em gel 

70% 
em fricção 

imediatamente 
antes de se 

servir 
no buffet / 

Utilização de 
prato 

limpo a cada 
vez 

que cliente se 
servir / 

Reforço no 
distanciament

o 
mínimo de 2m 
entre as mesas 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Lanchonetes, 

lancherias e bares 

75% trabalhadores 

75% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 01 

hora) 

Gruro de no máximo 

8 pessoas por mesa/ 

Distanciamento de 2m 

entre mesas/ Apenas 

clientes sentados, sem 

permanência sem pé. 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

leve / Drive-thru 

x   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 

56 Alojamento 
Hotéis e 

similares (geral 

Estabelecime 

ntos sem o 

Selo Turismo 

Responsável 

do MTur: 

75% de 

lotação 

Estabelecime 

ntos com Selo 

Turismo 

Responsável 

do MTur: 

90% de 

lotação 

Estabelecime 

ntos com até 

10 

habitações/ 

unidades 

isoladas 

(chalés, 

apartamentos 

isolados e 

similares, com 

banheiros 

exclusivos e 

refeições 

independente 

s e/ou 

agendadas): 

90% de 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319  

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, 

quadras etc.: 

conforme protocolo 

de "Serviços de 

educação física 

(academias, 

centros de 

treinamento, 

estúdios e 

similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e 

Portaria SES nº 

582 e alterações / 

Eventos: conforme 

x X  

Portaria SES nº 319 

Portaria SES nº 582 

Portaria SES nº 617 



 

lotação protocolos de 

"Eventos sociais e 

de entretenimento 

em ambiente 

aberto ou fechado" 

e Portaria SES nº 

617 

Alojamento e 

Alimentação 

56 Alojamento 

 

 

 

Hotéis e similares 

(em beira de estradas 

e rodovias) 

 

 

 

 

 

100% quartos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, quadras 

etc.: conforme 

protocolo de 

"Serviços de 

educação física 

(academias, centros 

de treinamento, 

estúdios e similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e 

Portaria SES nº 

582 e alterações / 

Eventos: conforme 

protocolos de 

"Eventos sociais e 

de entretenimento 

em ambiente 

aberto ou fechado" 

e Portaria SES nº 

617 

x x  

Portaria SES nº 319 

Portaria SES nº 582 

Portaria SES nº 617 

Comércio 45 
Comércio de 

Veículos 

Comércio de 

Veículos (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X   Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

Comércio de 

Veículos 

 

 

Manutenção e 

Reparação de 

Veículos 

Automotores (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 



 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Atacadista 

 

 

 

Comércio Atacadista 

- Não essencial 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Atacadista 

 

 

 

Comércio Atacadista 

- Itens Essenciais 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

 

Comércio Varejista - 

Não essencial (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

Comércio Varejista - 

Não essencial (centro 

comercial e 

shopping) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Portaria SES nº 303 e nº 

406 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

 

Comércio Varejista - 

Itens Essenciais (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

Comércio Varejista - 

Itens Essenciais 

(centro comercial e 

shopping) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Portaria SES nº 303 e nº 

406 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

Comércio Varejista 

de Produtos 

Alimentícios 

(mercados, açougues, 

fruteiras, padarias e 

similares) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando limite do 

PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

Comércio 47 
Comércio 

Varejista 

Comércio de 

Combustíveis para 

Veículos 

Automotores 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial restrito 

(vedada aglomeração) 
X   Portaria SES nº 376 



 

 

Educação 

 

85 

 

Educação 

Infantil 

 

Creche e Pré- Escola 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Fundamental 

– Anos iniciais 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Fundamental 

– Anos finais 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Médio 

 

Ensino Médio 

/Ensino Técnico de 

Nível Médio e 

Normal 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 



 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

 

Graduação 

(Bacharelado, 

Licenciatura, 

tecnólogo) e Pós-

Graduação (stricto e 

latu sensu) 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

Ensino Médio 

Técnico 

Concomitante e 

Subseqüente, 

Ensino Superior 

e Pós- 

Graduação 

(somente 

atividades 

práticas 

essenciais para 

conclusão de 

curso da área da 

saúde*: 

pesquisa, 

estágio curricular 

obrigatório, 

laboratórios e 

plantão) 

50% alunos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Presencial restrito / 

Atendimento 

individualizado sob 

agendamento / 

Atividades práticas 

em pequenos grupos, 

respeitando teto de 

ocupação / Material 

individual 

 

Se permitida atividade 

presencial do 

segmento: Ensino 

Remoto / Ensino 

Híbrido (remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito 

/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

Ensino Médio 

Técnico 

Subseqüente, 

Ensino Superior 

e Pós- Graduação 

(somente atividades 

práticas essenciais 

para conclusão de 

curso: pesquisa, 

estágio curricular 

obrigatório, 

laboratórios e 

plantão) 

50% alunos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Presencial restrito / 

Atendimento 

individualizado sob 

agendamento / 

Atividades práticas 

em pequenos 

grupos, respeitando 

teto de ocupação / 

Material individual 

Se permitida atividade 

presencial do 

segmento: Ensino 

Remoto / Ensino 

Híbrido (remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito 

/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 



 

Distanciamento 

mínimo / 

Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

 

Educação 

 

85 

 

Educação - 

Outros 

Atividades de Apoio 

à Educação 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

 

Educação 

 

85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

Ensino de idiomas, 

Música, arte e cultura 

(outros) 

 

 

 

50% 

trabalhadores  

50% alunos 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto / 

Atendimento 

individualizado ou em 

pequenos grupos, 

respeitando 

teto de ocupação / 

Material individual 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

Educação 85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

 

Ensino de Esportes, 

Dança e Artes 

Cênicas 

 

50% 

trabalhadores  

50% alunos 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto / 

Atendimento 

individualizado ou 

coabitantes / Material 

individual /Após 14 

dias sem bandeira 

vermelha ou preta, 

ficam permitidas as 

atividades de esportes 

coletivos 

exclusivamente em 

quadras esportivas, 

sem público, com 

intervalo de 1 hora 

entre os jogos e uso 

intercalado das 

quadras, para evitar 

aglomeração e 

permitir higienização 

/ Restaurantes e 

Lanchonetes em 

conformidade com 

o protocolo específico 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Portaria SES nº 582 

Educação 85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

 

Formação 

profissional, 

formação continuada, 

cursos preparatórios 

para concurso, 

treinamentos e 

similares 

 

50% 

trabalhadores  

50% alunos 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto / 

Atendimento 

individualizado ou em 

pequenos grupos, 

respeitando 

teto de ocupação / 

Material individual 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

Indústria de 

Construção 

41 

42 

43 

Construção de 

Edifícios, obras 

de infraestrutura 

e serviços de 

construção 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 

Indústria de 

Transformaçã o 

e Extrativa 

5 

100* 

 

Extração de 

Carvão Mineral; 

Extr. De 

Petróleo e 

Minerais; 

Extração de petróleo 

e gás; Extr. De 

Petróleo e Minerais - 

Outros 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 



 

319 /  

Indústria de 

Transformaçã o 

e Extrativa 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

21 

Alimentos, 

Bebidas, Fumo, 

Têxteis, 

vestuário, 

couros e 

calçados, 

madeira, papel e 

celulose, 

impressão e 

reprodução, 

derivados do 

pretóleo, 

químicos, 

borracha e 

plástico, 

Minerais não 

metálicos, 

metalurgica, 

produtos de 

metal, equip. 

Informática, 

matariais 

eletricos, 

máquinas e 

equipamentos, 

veículos 

automotores, 

outros 

equipamentos, 

móveis, 

produtos 

diveros, manut. 

E reparação, 

Farmoquímicos 

e Farmacêuticos  

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 

 

Saúde e 

Assistência 

86 

87 

Atenção à 

Saúde Humana 

e Assistência 

Social 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Presencial restrito / 

Teleatendimento 
X   

Portaria SES nº 274, nº 

284, nº 

300 , nº 374, nº 289 e nº. 

352 

 

Saúde e 

Assistência 

 

75 

 

Assistência 

Veterinária 

 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Presencial restrito / 

Teleatendimento 

 

X 

   

 

Serviços 

 

104* 

 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Parques Temáticos, 

Parques de Diversão, 

Parques de Aventura, 

Parques Aquáticos, 

Atrativos Turísticos e 

Similares - fixos 

ou itinerantes 

 

50% 

trabalhadores 50% 

público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(exclusivo locais com 

Selo Turismo 

Responsável do 

MTur) 

X X  

Selo Turismo 

Responsável - Ministério 

do Turismo 

Serviços 

 

104* 

 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Parques e reservas 

naturais, jardins 

botânicos e 

zoológicos 

50% 

trabalhadores 50% 

público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(somentes áreas 

externas, com 

demarcação no chão 

de áreas de 

permanência 

distanciada de grupos 

- máx. 8 pessoas) 

X X  

Selo Turismo 

Responsável - Ministério 

do Turismo 



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Teatros, 

auditórios, casas 

de espetáculos, 

casas de show, 

circos e 

similares 

(em ambiente 

aberto ou 

fechado, com 

público 

exclusivamente 

sentado e 

restrito ao 

período da 

apresentação) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento. 

Ambientes 

FECHADOS 

E ABERTOS: 

permitidos. 

Respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Local permite 

consumo de 

alimentos/ 

bebidas: 

- PERMITE - 

40% de 

lotação, com 

distanciament 

o de 2m 

- NÃO 

PERMITE - 

50% de 

lotação, com 

distanciament 

o de 1m 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Para ambiente 

aberto, permitido 

instalação de toldo 

ou cobertura, 

desde que as 

laterais sejam 

inteiramente 

abertas, para plena 

circulação de ar / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando exigido / 

Circulação de ar 

cruzada ou sistema 

de renovação de ar 

/ 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

evitar 

aglomerações / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" 

e "Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Presencial restrito / 

Máscara de uso 

obrigatório / 

Reforço na 

comunicação 

sonora e visual dos 

protocolos de 

higiene e 

distanciamento 

para público e 

colaboradores / 

Circulação em pé 

somente para uso 

dos sanitários, com 

uso de máscara e 

fila com 

distanciamento 

demarcado / 

Vedado interação 

física entre artistas 

e público / 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/ 

BEBIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação 

intercalada das 

fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/ 

BEBIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

x x  

Portaria SES nº 

617 

Portaria SES nº 

319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

Pedido de 

autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado 

pela organização 

do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do Gabinete 

de Crise, encaminhado 

pela(s) associação(ões) de 

municípios da Região 

Covid, 

após aprovação dessa(s) 



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Espetáculos tipo 

drive-in (cinema, 

shows, etc.) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

100% vagas, 

 

com distanciament o 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Sem contato físico / 

Alimentos e bebidas 

solicitados por 

aplicativo e 

entregues no carro 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Público somente nos 

automóveis / Vedada 

abertura de portas e 

circulação externa aos 

automóveis / 

Circulação somente 

para uso dos 

sanitários, com uso de 

máscara e fila com 

distanciamento 

demarcado 

X    

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Cinemas 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à lotação 

e ao distanciamen to: 

 

Estabelecime nto 

permite CONSUMO 

DE ALIMENTOS 

OU BEBIDAS: 

 

PERMITE - 

40% de lotação, com 

distanciament o de 

2m 

 

NÃO PERMITE - 

50% de lotação, com 

distanciament o de 

1m 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, quando 

exigido / Circulação 

de ar cruzada ou 

sistema de renovação 

de ar 

/ 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e evitar   

aglomerações / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Presencial restrito / 

Máscara de uso 

obrigatório / Reforço 

na comunicação 

sonora e visual dos 

protocolos de higiene 

e distanciamento para 

público e 

colaboradores / 

Circulação em pé 

somente para uso dos 

sanitários, com uso de 

máscara e fila com 

distanciamento 

demarcado / 

 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes OU 

ocupação intercalada 

de assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação intercalada 

das fileiras / 

 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes OU 

ocupação intercalada 

de assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

X X  

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Museus, centros 

culturais e similares 

50% 

trabalhadores 50% 

público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X X  

Recomendações aos 

Museus em Tempos de 

Covid-19, do 

Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Bibliotecas, arquivos, 

acervos e 

similares 

50% 

trabalhadores 

 

50% público 

Teletrabalho/ 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Ateliês (artes 

plásticas, restauração 

de obras de arte, 

escrita, artistas 

independentes e 

similares) / 

Atividades de 

organizações 

associativas ligadas à 

arte e à cultura (MTG 

e 

similares) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho/ 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Atendimento 

individualizado, com 

agendamento 

X    



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Feiras e 

Exposições 

corporativas e 

comerciais 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Módulos de 

estandes 

distanciados 4 

metros um do outro 

/ 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" 

e "Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Ambientes 

(estandes, salas, 

corredores, etc.) 

com circulação em 

pé: contabilizar 

mínimo de 8m² por 

pessoa / 

Ambientes com 

público sentado: 

contabilizar mínimo 

de 4m² por pessoa, 

considerando se o 

local permite 

alimentação ou 

bebida: 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação 

intercalada das 

fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás 

x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

 

Pedido de autorização, 

conforme número de 

pessoas (trabalhadores e 

público) presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos estaduais (+) 

pedido de autorização do 

município sede, 

encaminhado pela 

organização do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos estaduais (+) 

pedido de autorização 

da(s) associação(ões) de 

municípios da Região 

Covid 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: protocolos 

estaduais (+) pedido de 

apreciação do Comitê 

regional da região Covid. 



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Convenções 

partidárias 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

50% 

lotação 

 

Máx. 50 

pessoas, ao mesmo 

tempo 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online 

Presencial restrito / 

Cadeiras intercalados 

(sim/não/não/sim) / 

Filas intercaladas / 

6m² por pessoa / 

Entrada e saída 

escalonada por filas 

previamente 

demarcadas / Material 

individual 

(canetas) 

 

 

X 

 

 

X 

  

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Seminários, 

congressos, 

convenções, 

simpósios e similares 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Módulos de estandes 

distanciados 4 

metros um do outro 

/ 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" 

e "Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Ambientes 

(estandes, salas, 

corredores, etc.) 

com circulação em 

pé: contabilizar 

mínimo de 8m² por 

pessoa / 

Ambientes com 

público sentado: 

contabilizar mínimo 

de 4m² por pessoa, 

considerando se o 

local permite 

alimentação ou 

bebida: 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação 

intercalada das 

fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

x x  

Portaria SES nº 

617 

Portaria SES nº 

319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

 

Pedido de autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado 

pela organização 

do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 



 

frente e atrás / autorização do 

Gabinete de 

Crise, 

encaminhado 

pela(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

após aprovação 

dessa(s) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Reuniões 

corporativas, oficinas, 

treinamentos e cursos 

corporativos 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Máximo de 50 

pessoas 

(trabalhadores e 

públicos), 

respeitando ao teto 

de ocupação e ao 

distanciamen to 

estabelecido no 

Modo de 

Atendimento 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Módulos de 

estandes distanciados 

4 metros um do outro 

/ Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Material individual / 

Ambientes 

(estandes, salas, 

corredores, etc.) 

com circulação em 

pé: contabilizar 

mínimo de 8m² por 

pessoa / Ambientes 

com público sentado: 

contabilizar mínimo 

de 4m² por pessoa, 

considerando se o 

local permite 

alimentação ou 

bebida: 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes OU 

ocupação intercalada 

de assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação intercalada 

das fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m entre 

pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

x x  

Portaria SES nº 617 

Portaria SES nº 319 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos infantis 

em buffets, 

casas de festas 

ou similares 

(em ambiente 

aberto ou 

fechado) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

Máximo de 

50 pessoas 

(trabalhadores 

e públicos), 

respeitando 

teto de 

ocupação e 

distanciamen 

to 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Teto de ocupação: 

mínimo de 8m² por 

pessoa, 

respeitando a 

lotação máxima da 

bandeira / 

Elaboração de 

Duração máxima 

do evento (para o 

público): 4 horas 

Máscara de uso 

obrigatório sempre, 

à exceção do 

momento do 

consumo de 

alimentos ou 

x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 



 

prevenção do evento estabelecido 

no Modo de 

Operação 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre mesas / 

Ventilação forçada 

ou circulação de ar 

cruzada, com 

manutenção de 

janelas e portas 

abertas, 

independente do 

uso de 

equipamento de 

climatização / 

Adesivagem do 

piso demarcando 

distanciamento 

mín. 1,5m nas filas / 

Fluxo único de 

entrada, saída e 

circulação / 

Abertura 

antecipada e 

ingresso 

escalonado ao 

evento / 

Reforço constante 

na comunicação 

visual e sonora dos 

protocolos de 

higiene e 

distanciamento / 

Distanciamento 

mín. 2m entre 

artistas e público, 

vedado o contato 

físico / 

Tapetes 

sanitizantes em 

todas as entradas / 

Higienização de 

camarins, 

camarotes e todas 

as áreas comuns 

(corredores, portas, 

elevadores, 

banheiros, 

vestiários, mesas, 

bebidas, repondo 

imediatamente 

depois / 

Priorização da 

venda e 

conferência de 

ingressos ou 

convites por meio 

visual ou digital, 

sem contato / 

Registro dos 

contatos de todos 

os presentes 

(trabalhadores e 

público) e 

documento jurídico 

autorizativo de 

contato para 

rastreabilidade em 

caso de posterior 

confirmação ou 

suspeita de Covid- 

19 / 

Disponibilização de 

totens e dispensers 

de álcool em gel 

com acionamento 

automático, sem 

contato, e em 

diferentes locais 

estratégicos / 

Disponibilizar álcool 

em gel e monitor 

para orientar sobre 

o uso da máscara e 

a correta 

higienização das 

mãos antes e 

depois de acessar 

os brinquedos / 

Kit completo nos 

banheiros (álcool 

gel 70%, sabonete 

líquido, toalhas de 

papel e lixeira com 

tampa de 

acionamento sem 

uso das mãos) / 

Vedado consumo 

de alimentos e de 

bebidas em pé / 

Vedado uso de 

bebedouros 



 

assentos e 

superfícies de 

contato) antes da 

abertura do evento 

e após seu término 

/ 

Higienização a 

cada 1 hora de 

superfícies de 

contato (mesas, 

corrimão, balcões 

etc) / 

Higienização a 

cada 2 horas de 

banheiro e áreas 

comuns de maior 

circulação / 

Higienização dos 

brinquedos a cada 

uso, com álcool 

70% e/ou solução 

sanitizante similar / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

evitar 

aglomerações / 

Início e término não 

concomitantes de 

programações com 

troca de público / 

Reforço nos EPIs 

de colaboradores 

(máscara e 

faceshield) e 

higienização 

constante das 

mãos / 

Organização e 

escalonamento da 

equipe de 

trabalhadores em 

grupos únicos 

(bolhas) / 

Instrumentos 

musicais de uso 

individual, vedado 

o compartilhamento 

/ 

verticais / 

Vedado uso de 

pista de dança / 

Suspensão de 

todas as atividades 

em caso de 

detecção de surto / 



 

Vedados alimentos 

e bebidas expostos 

(mesa de doces, 

salgados e 

bebidas) / 

Serviços de 

alimentação e 

bebidas conforme 

Portaria SES nº 

319 conforme 

protocolo de 

"Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos sociais e de 

entretenimento em 

buffets, casas de 

festas, casas de 

shows, casas 

noturnas, bares e 

pubs ou similares 

 

(em ambiente 

fechado, com público 

em pé 

Máximo de 50 

pessoas 

(trabalhadores e 

públicos), 

respeitando teto de 

ocupação e 

distanciamen to 

estabelecido no 

Modo de Operação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Teto de ocupação: 

mínimo de 8m² por 

pessoa, 

respeitando a 

lotação máxima da 

bandeira / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre mesas / 

Áreas exclusivas 

para até 8 

coabitantes, com 

distanciamento 

mín. 4m e 

demarcadas no 

chão (não permite 

bebida/alimentação) 

ou por barreira 

física (permite 

bebida/alimentação) / 

Ventilação forçada 

ou circulação de ar 

cruzada, com 

manutenção de 

janelas e portas 

abertas, 

independente do 

uso de 

equipamento de 

Duração máxima 

do evento (para o 

público): 4 horas / 

Máscara de uso 

obrigatório sempre, 

à exceção do 

momento do 

consumo de 

alimentos ou 

bebidas, repondo 

imediatamente 

depois / 

Priorização da 

venda e 

conferência de 

ingressos ou 

convites por meio 

visual ou digital, 

sem contato / 

Registro dos 

contatos de todos 

os presentes 

(trabalhadores e 

público) e 

documento jurídico 

autorizativo de 

contato para 

rastreabilidade em 

caso de posterior 

confirmação ou 

suspeita de Covid- 19 

/ 

Priorização de 

pagamentos sem 

contato (contactless) 

e/ou higienização a 

cada uso das 

máquinas de 

pagamento de 

cartão com álcool 

70% / 

Disponibilização de 

totens e dispensers 

x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 



 

climatização / 

Adesivagem do 

piso demarcando 

distanciamento 

mín. 1m nas filas / 

Fluxo único de 

entrada, saída e 

circulação / 

Abertura 

antecipada e 

ingresso escalonado 

ao evento / 

Reforço constante na 

comunicação visual e 

sonora dos 

protocolos de higiene 

e distanciamento / 

Distanciamento mín. 

2m entre artistas e 

público, 

vedado o contato 

físico / 

Tapetes 

sanitizantes em 

todas as entradas / 

Higienização de 

camarins, 

camarotes e todas 

as áreas comuns 

(corredores, portas, 

elevadores, 

banheiros, 

vestiários, grades, 

mesas, assentos e 

superfícies de 

contato) antes da 

abertura do evento 

e após seu término 

/ 

Higienização a 

cada 1 hora de 

superfícies de 

contato (mesas, 

maçanetas, 

corrimão, balcões 

etc) 

Higienização a 

cada 2 horas de 

banheiro e áreas 

comuns de maior 

circulação / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

de álcool em gel 

com acionamento 

automático, sem 

contato, e em 

diferentes locais 

estratégicos / 

Kit completo nos 

banheiros (álcool 

gel 70%, sabonete 

líquido, toalhas de 

papel e lixeira com 

tampa de 

acionamento sem 

uso das mãos) / 

Vedado consumo 

de alimentos e de 

bebidas em pé / 

Vedado uso de 

pista de dança / 

Suspensão de 

todas as atividades 

em caso de 

detecção de surto / 



 

evitar 

aglomerações / 

Início e término não 

concomitantes de 

programações com 

troca de público / 

Reforço nos EPIs 

de colaboradores 

(máscara e 

faceshield) e 

higienização 

constante das mãos / 

Organização e 

escalonamento da 

equipe de 

trabalhadores em 

grupos únicos 

(bolhas) / 

Instrumentos 

musicais de uso 

individual, vedado o 

compartilhamento 

/ Vedados alimentos 

e bebidas expostos 

(mesa de doces, 

salgados e bebidas) / 

Serviços de 

alimentação e 

bebidas conforme 

Portaria SES nº 319 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos sociais e de 

entretenimento em 

ambiente aberto, com 

público em pé 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Local permite 

CONSUMO 

DE 

ALIMENTOS 

OU BEBIDAS: 

- PERMITE - 

40% de 

lotação do 

PPCI, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciament o e à 

necessidade de 

autorização, 

conforme 

número total 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Teto de ocupação: 

mínimo de 8m² por 

pessoa, 

respeitando a 

lotação máxima da 

bandeira / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Controle de acesso 

à área do evento / 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre mesas / 

Áreas exclusivas 

para até 8 

coabitantes, com 

distanciamento 

mín. 4m e 

demarcadas no 

chão (não permite 

bebida/alimentação) 

ou por barreira 

física (permite 

Duração máxima do 

evento (para o 

público): 4 horas / 

Máscara de uso 

obrigatório sempre, à 

exceção do momento 

do consumo de 

alimentos ou bebidas, 

repondo 

imediatamente depois 

/ Priorização da venda 

e conferência de 

ingressos ou convites 

por meio visual ou 

digital, sem contato / 

Registro dos contatos 

de todos os presentes 

(trabalhadores e 

público) e documento 

jurídico autorizativo 

de contato para 

rastreabilidade em 

caso de posterior 

confirmação ou 

suspeita de Covid- 19 

/ 

Priorização de 

pagamentos sem 

contato (contactless) 

e/ou higienização a 

cada uso das 

máquinas de 

pagamento de cartão 

com álcool 70% / 

Disponibilização de 

totens e dispensers de 

álcool em gel com 

acionamento 

automático, sem 

contato, e em 

diferentes locais 

estratégicos / 

Kit completo nos 

banheiros (álcool gel 

70%, sabonete 

líquido, toalhas de 

papel e lixeira com 

tampa de acionamento 

sem uso das mãos) / 

Vedado consumo de 

alimentos e de 

bebidas em pé / 

Vedado uso de pista 

de dança / Suspensão 

de todas as atividades 

em caso de detecção 

de surto 

x x  

Portaria SES nº 

617 

Portaria SES nº 

319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

Pedido de 

autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado pela 

organização do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 



 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

- NÃO 

PERMITE - 

50% de 

lotação do 

PPCI, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciament 

o e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

bebida/alimentação) / 

Adesivagem do 

piso demarcando 

distanciamento 

mín. 1m nas filas / 

Fluxo único de 

entrada, saída e 

circulação / 

Abertura antecipada 

e ingresso 

escalonado ao evento 

/ 

Reforço constante 

na comunicação 

visual e sonora dos 

protocolos de 

higiene e 

distanciamento / 

Distanciamento 

mín. 2m entre 

artistas e público, 

vedado o contato 

físico / 

Tapetes 

sanitizantes em 

todas as entradas / 

Higienização de 

camarins, 

camarotes e todas 

as áreas comuns 

(corredores, portas, 

elevadores, 

banheiros, 

vestiários, grades, 

mesas, assentos e 

superfícies de 

contato) antes da 

abertura do evento 

e após seu término 

/ 

Higienização a 

cada 1 hora de 

superfícies de 

contato (mesas, 

corrimão, balcões 

etc) 

Higienização a 

cada 2 horas de 

banheiro e áreas 

comuns de maior 

circulação / Intervalo 

mín. de 1 hora entre 

as apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e evitar   

aglomerações / Início 

e término não 

concomitantes de 

programações com 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

Gabinete de 

Crise, 

encaminhado 

pela(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

após aprovação 

dessa(s) 



 

troca de público / 

Reforço nos EPIs de 

colaboradores 

(máscara e 

faceshield) e 

higienização 

constante das mãos / 

Organização e 

escalonamento da 

equipe de 

trabalhadores em 

grupos únicos 

(bolhas) / 

Instrumentos 

musicais de uso 

individual, vedado o 

compartilhamento 

/ Vedados alimentos 

e bebidas expostos 

(mesa de doces, 

salgados e bebidas) / 

Serviços de 

alimentação e 

bebidas conforme 

Portaria SES nº 319 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Demais tipos de 

eventos, em ambiente 

fechado ou aberto 

 

 

Fechado 

      

Serviços 104* 
Artes, Cultura, 

Esportes e Lazer 

Serviços de 

educação física 

(academias, centros de 

treinamento, 

estúdios e 

similares) 

Serviços de educação 

física em piscina (aberta 

ou fechada 

60% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Presencial restrito, com      

distanciamento, sem 

contato físico, material 

individual / Ocupação de 1 

pessoa para cada 6m² de 

área útil (piscina, academia 

etc.) / 

x x  

Portaria SES nº 582 

 

Decreto Estadual nº 55.240, 

Art. 21, 

§8º 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Clubes Sociais, 

esportivos e similares 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

60% trabalhadores 

60% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 

Presencial restrito, 

com 

distanciamento, 

sem contato físico, 

material individual / 

Ocupação de 1 

pessoa para cada 

6m² de área útil 

(piscina, academia 

etc.) / 

Esportes coletivos 

(duas ou mais 

pessoas) 

exclusivamente em 

quadras esportivas, 

sem público, com 

intervalo de 1 hora 

entre os jogos e uso 

intercalado das 

quadras, para evitar 

aglomeração e 

permitir higienização 

/ 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

x x  

Portaria SES nº 

319 

 

Portaria SES nº 582 

 

Portaria SES nº 617 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 



 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, 

quadras etc.: 

conforme protocolo 

de "Serviços de 

educação física 

(academias, centros 

de treinamento, 

estúdios e similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e Portaria 

SES nº 582 e 

alterações / Eventos: 

conforme protocolos 

de "Eventos sociais e 

de entretenimento em 

ambiente aberto ou 

fechado" 

e Portaria SES nº 617 

/ 

Serviços 104* 
Artes, Cultura, 

Esportes e Lazer 

Competições esportivas 

Quadras e campos 

esportivos 

Condicionado a liberação 

do município após análise 

de plano de prevenção do 

evento 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito, com 

atendimento integral da 

Nota Informativa nº 18 

COE SES-RS de 

13/08/2020 (+) 

Autorização do(s) 

município(s) sede 

Atendimento coletivo 

exclusivo de atletas / 

Sem público 

X X X 
Nota Informativa nº 18 COE 

SES- RS de 13/08/2020 

Serviços 105* Outros Serviços 

 

Outros Serviços 

- Outros 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Reparação e 

manutenção de 

objetos e 

equipamentos 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

Serviços 105* 

 

Outros Serviços 

 

Lavanderias e 

similares 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Tele-entrega / Pegue e 

leve 

 

X 

   

Serviços 105* 

 

Outros Serviços 

Serviços de higiene 

pessoal (cabelereiro e 

barbeiro) 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Atendimento 

individualizado com 

distanciamento de 

1cliente a cada 6m² 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Serviços de higiene e 

alojamento de 

animais 

domésticos (petshop) 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 105* Outros Serviços 
Missas e serviços 

religiosos 

30% público 

respeitando teto do 

PPCI e 

distanciamento 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Presencial restrito / 

SE PERMITIDO o 

consumo de bebidas 

ou alimentos, 

ocupação intercalada 

de assentos, 

respeitando 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

 

 

X 

   



 

de coabitantes / 

SE NÃO 

PERMITIDO o 

consumo de bebidas 

ou alimentos, 

ocupação intercalada 

de assentos, 

respeitando 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes / 

Obrigatória a 

utilização de máscaras 

/ 

Atendimento 

individualizado 

 

Serviços 

 

105 

* 

 

Outros Serviços 

 

Funerária 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(máx. 10, se Covid- 

19) 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Organizações sindicais, 

patronais, empresariais e 

profissionais 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 105* Outros Serviços 

Atividades administrativas 

dos serviços sociais 

autônomos 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X   

Nas atividades- fim, observar 

protocolos específicos 

conforme medidas sanitárias 

segmentadas neste decreto. 

Serviços 101* Serv. Financeiros 
Bancos, lotéricas e 

similares 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

  

 

Serviços 

 

68 

102* 

103* 

 

Serv. Imobiliário/ 

Serv. Profissionais, 

Científicas e 

Técnicas/ 

Serv. Admin. e 

Auxiliares 

 

Imobiliárias e similares/ 

Serviços de auditoria, 

consultoria, engenharia, 

arquitetura, 

publicidade e outros/ 

Serv. Admin. e Auxiliares - 

Outros 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

 

  

Serviços 102* 
Serv. Profissionais, 

Científicas e Técnicas 

Serviços profissionais de 

advocacia e de 

contabilidade 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

  

Serviços 103* 
Serv. Admin. e 

Auxiliares 

Agência de turismo, 

passeios e excursões 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito (grupos 

exclusivo para agências 

com Selo Turismo 

Responsável do 

MTur) 

X X  
Selo Turismo Responsável - 

Ministério do Turismo 

 

Serviços 

 

80 

Vigilância, Segurança 

e Investigação 

Vigilância, Segurança e 

Investigação 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

  

 



 

 

Serviços 

97 Serv. Domésticos 

Faxineiros, cozinheiros, 

motoristas, babás, 

jardineiros e similares 

50% 

trabalhadores 

Presencial restrito / 

Obrigatório uso correto 

da máscara por 

empregado(s) e 

empregador(es) durante a 

prestação do serviço, para 

proteção de ambos 

/ Circulação de ar cruzada 

(janelas 

abertas) 

 X  

  

Serviços 81 

Condomínios 

prediais, residenciais 

e comerciais 

Áreas comuns 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento mínimo de 

4m e higienização 

constante com álcool 70% 

ou solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e águas, 

saunas, academias, 

quadras etc.: conforme 

protocolo de "Serviços de 

educação física 

(academias, centros de 

treinamento, estúdios e 

similares)", "Serviços de 

educação física em piscina 

(aberta ou fechada)" e 

Portaria SES nº 582 e 

alterações / Eventos: 

conforme protocolos de 

"Eventos sociais e de 

entretenimento em 

ambiente aberto ou 

fechado" e Portaria SES nº 

617 / 

Restaurantes, lanchonetes 

e espaços coletivos de 

alimentação: conforme 

protocolo de 

"Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

X   

 

Portaria SES nº 319 

 

Portaria SES nº 582 

 

Portaria SES nº 617 

 

 

Serviços 

 

 

81 

Condomínios 

prediais, residenciais 

e comerciais 

Serviços de Limpeza e 

Manutenção de eficícios e 

condomínios 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

 

X 

   

 

Serviços 

 

72 

Serv. Profissionais, 

Científicas e Técnicas 

Pesquisa científica e 

laboratórios (pandemia) 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

   

 

 

Serviços 

 

 

82 

 

Serv. Admin. e 

Auxiliares 

 

 

Call-center 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

Teleatendimento 

 

 

X 

   

Serviços de 

Informação e 

Comunicação 

 

58 

59 

60 

Edição e Edição 

Integrada à 

Impressão/ 

Produção de Vídeos 

e Programas de 

Televisão/ 

Atividades de Rádio 

e de Televisão 

 

 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

   

 

Serviços de 

Informação e 

Comunicação 

 

 

61 

62 

63 

 

Telecomunicações/ 

Serviços de TI/ 

Prestação de 

Serviços de 

Informação 

 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   



 

Serviços de Utilidade 

Pública 

35 

36 

37 

38 

39 

 

Eletricidade, Gás e 

Outras Utilidades/ 

Captação, 

Tratamento e 

Distribuição De 

Água/ 

Esgoto e Atividades 

Relacionadas/ 

Coleta, Tratamento e 

Disposição de 

Resíduos/ 

Descontaminaçã o e 

Gestão De Resíduos 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

 

 

Transporte 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte rodoviário 

fretado de passageiros 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas abertas) 

ou sistema de renovação 

de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

 

Transporte rodoviário de 

carga 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas abertas) 

ou sistema de renovação 

de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

   

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte coletivo de 

passageiros (municipal) 

60% 

capacidade total do 

veículo 

(ou normativa municipal) 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

Transporte coletivo de 

passageiros 

(metropolitano tipo 

Executivo/Seletiv 

o) 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte coletivo de 

passageiros 

(metropolitano tipo 

Comum) 

 

70% 

capacidade total do 

veículo 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte rodoviário de 

passageiros 

(intermunicipal, tipo 

Comum, Semidireto, 

Direto, Executivo ou 

Seletivo) 

 

 

 

 

100% 

assentos 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de renovação de 

ar (NBR 15570) 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

NBR 15570 

 

Resolução Nº 5.917, de 24 de 

novembro de 2020, da ANTT 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Transporte terrestre 

 

 

 

Transporte rodoviário de 

passageiros 

(interestadual) 

 

 

50% 

assentos (janela) 25% 

coabitantes (corredor) 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de renovação de 

ar (NBR 15570) 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

NBR 15570 

 

Resolução Nº 5.917, de 24 de 

novembro de 

2020, da ANTT 



 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte ferroviário de 

passageiros 

(metropolitano) 

 

 

50% 

capacidade total do 

vagão 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

50 

 

 

Transporte 

aquaviário 

 

 

Transporte aquaviário de 

carga 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

   

 

 

 

Transporte 

 

 

 

50 

 

 

Transporte 

aquaviário 

 

 

Transporte aquaviário de 

passageiros 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

Transporte 

 

 

51 

 

Transporte aéreo 

 

Aeroclubes e aeródromos 

 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito (exclusivo para 

emergência Covid- 

19) 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

 

Transporte 

 

52 

 

Armazenamento de 

Transporte 

Armazenamento, carga e 

descarga 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

 

Transporte 

 

52 

Armazenamento de 

Transporte 
Estacionamento s 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

 

 

Transporte 

 

 

53 

 

 

Correios 

Atividades de correios, 

serviços postais e similares 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

 

Notas: 

(*) Representam agregações de 
atividades 2 dígitos: 100* = 6, 7, 
8, 9 
101* = 64, 65, 66 
102* = 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 

103* = 77, 78, 79, 82 

104* = 90, 91, 92, 93 

105* = 94, 95, 96, 99 
 

OBS: os protocolos específicos não abordas na cogestão deverão se reportar ao protocolo geral do Estado. 

 

 

CENÁRIO: BANDEIRA PRETA 

  

 Conforme análise do diagnóstico do Comitê Técnico quando a bandeira preta estadual 

for prevista para a região por meio do protocolo de distanciamento, todos os Municípios 



 

poderão adotar as restrições da bandeira vermelha, bem como os protocolos  abaixo 

relacionadas, tornando-se protocolos específicos para esta atividade. 

Conforme já referido, os protocolos definidos enquanto estiver na bandeira Preta a ser 

aplicada na Região em pontos específicos, consistem em: 

 

Região de agrupamento Uruguaiana 

R3 

Composição: Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, 

Santana do Livramento, São Gabriel, Uruguaiana 

Modelo de Cogestão 

BANDEIRA VERMELHA 

Atividade Critérios específicos de funcionamento Protocolos 

Obrigatórios 

(todas a 

bandeiras) 

Protocol

os 

varíaives 

Restrições 

adicionais 

G
ru

p
o

 

C
N

A
E

 (
2
 d
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.)

 

T
ip

o
 

S
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 d
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 d

e
 t

ra
b

a
lh

a
d
o
re

s
/p

ú
b

lic
o
 e

x
te

rn
o
 p

re
s
e

n
te

s
 n

o
 

m
e
s
m

o
 t

u
rn

o
, 

a
o

 m
e
s
m

o
 t

e
m

p
o
. 

D
e
v
e

 r
e
s
p
e

it
a

r 
a

o
 n

º 
m

á
x
im

o
 d

e
 p

e
s
s
o

a
s
 n

o
 

e
s
p
a
ç
o

 
fí
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u

p
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Modo de Operação 

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de 

operação, ao teto de ocupação do espaço físico e aos 

protocolos obrigatórios (ao lado). 

 

Decreto nº 55.2540: 

Máscara / EPIs, 

Distanciamento, 

Teto de ocupação, 

Higienização, 

Proteção de grupo 

de risco, 

Afastamento de 

casos, 

Cuidados com o 

público, 

Atendimento de 

grupos de risco 

Informativo visível 

(operação, ocupação 

e cuidados) 

M
o
n

it
o
ra

m
en

to
 d

e 
te

m
p

er
a
tu

ra
 

T
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ta
g
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n
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m
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 d
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o
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b
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g
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ó
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as
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at
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e:
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o
ro

n
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u
s.
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.g

o
v
.b

r/
p
o
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ar
ia

s-
d
a-

se
s 

Trabalhadores Atendimento 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet sem 

autoserviço  

50% trabalhadores 

50% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 01 

hora) 

Grupro de no máximo 

XX pessoas por mesa/ 

Distanciamento de 2m 

entre mesas/ Apenas 

clientes sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

leve / Drive-thru 

x   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet sem 

autoserviço (em beira 

de estradas e 

rodovias) 

50% trabalhadores 

50% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial 

Restrito/Grupro de no 

máximo 6 pessoas por 

mesa/ Distanciamento 

de 1m entre mesas/ 

Apenas clientes 

sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

leve / Drive-thru 

X   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet com 

autoserviço (self-

service) 

50% trabalhadores 

50% lotação 

Teletrabalho / 
Presencial 
restrito / 
Funcionário 
orientando no 
início da fila 
para o correto 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 1 horas) 

Grupro de no máximo 

x   Portaria SES nº. 319 



 

atendimento 
dos protocolos 
(máscara, 
álcool gel e 
Distanciamen o 

na 
fila) / 

Protetor salivar 
nos 

buffets / 
Higienização e 
troca constante 

dos 
talheres e 

pegadores do 
buffet / 

Talheres 
embalados 

individualmente  

6 pessoas por mesa/  

Utilização 
obrigatória de 
máscara ao se 

servir e ao 
circular / 

Permitido 
retirar 

amáscara 
somente 
para se 

alimentar, 
sentado às 

mesas / 
Distanciament

o 
mínimo de 1m 
entre pessoas 

na 
fila do buffet, 

com 
marcação no 

chão / 
Acesso com 

entrada e 
sentido 
único no 
buffet, 
com 

funcionário(a) 
aplicando e 
orientando o 

correto uso do 
álcool em gel / 

Uso 
obrigatório de 
álcool em gel 

70% 
em fricção 

imediatamente 
antes de se 

servir 
no buffet / 

Utilização de 
prato 

limpo a cada 
vez 

que cliente se 
servir / 

Reforço no 
distanciament

o 
mínimo de 2m 
entre as mesas 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Lanchonetes, 

lancherias e bares 

50% trabalhadores 

50% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 1 horas) 

Grupro de no máximo 

XX pessoas por mesa/ 

Distanciamento de 1m 

entre mesas/ Apenas 

clientes sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

leve / Drive-thru 

x   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 

56 Alojamento 
Hotéis e 

similares (geral 

Estabelecime 

ntos sem o 

Selo Turismo 

Responsável 

do MTur: 

60% de 

lotação 

Estabelecime 

ntos com Selo 

Turismo 

Responsável 

do MTur: 

75% de 

lotação 

Estabelecime 

ntos com até 

10 

habitações/ 

unidades 

isoladas 

(chalés, 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319  

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, 

quadras etc.: 

conforme protocolo 

de "Serviços de 

educação física 

(academias, 

centros de 

x X  

Portaria SES nº 319 

Portaria SES nº 582 

Portaria SES nº 617 



 

apartamentos 

isolados e 

similares, com 

banheiros 

exclusivos e 

refeições 

independente 

s e/ou 

agendadas): 

75% de 

lotação 

treinamento, 

estúdios e 

similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e 

Portaria SES nº 

582 e alterações / 

Eventos: conforme 

protocolos de 

"Eventos sociais e 

de entretenimento 

em ambiente 

aberto ou fechado" 

e Portaria SES nº 

617 

Alojamento e 

Alimentação 

56 Alojamento 

 

 

 

Hotéis e similares 

(em beira de estradas 

e rodovias) 

 

 

 

 

 

100% quartos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, quadras 

etc.: conforme 

protocolo de 

"Serviços de 

educação física 

(academias, centros 

de treinamento, 

estúdios e similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e 

Portaria SES nº 

582 e alterações / 

Eventos: conforme 

protocolos de 

"Eventos sociais e 

de entretenimento 

em ambiente 

aberto ou fechado" 

e Portaria SES nº 

617 

x x  

Portaria SES nº 319 

Portaria SES nº 582 

Portaria SES nº 617 

Comércio 45 
Comércio de 

Veículos 

Comércio de 

Veículos (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X   Portaria SES nº 376 



 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

Comércio de 

Veículos 

 

 

Manutenção e 

Reparação de 

Veículos 

Automotores (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Atacadista 

 

 

 

Comércio Atacadista 

- Não essencial 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Atacadista 

 

 

 

Comércio Atacadista 

- Itens Essenciais 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

 

Comércio Varejista - 

Não essencial (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

Comércio Varejista - 

Não essencial (centro 

comercial e 

shopping) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Portaria SES nº 303 e nº 

406 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

 

Comércio Varejista - 

Itens Essenciais (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

Comércio Varejista - 

Itens Essenciais 

(centro comercial e 

shopping) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Portaria SES nº 303 e nº 

406 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

Comércio Varejista 

de Produtos 

Alimentícios 

(mercados, açougues, 

fruteiras, padarias e 

similares) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando limite do 

PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 



 

Comércio 47 
Comércio 

Varejista 

Comércio de 

Combustíveis para 

Veículos 

Automotores 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 4m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial restrito 

(vedada aglomeração) 
X   Portaria SES nº 376 

 

Educação 

 

85 

 

Educação 

Infantil 

 

Creche e Pré- Escola 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Fundamental 

– Anos iniciais 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Fundamental 

– Anos finais 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 



 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Médio 

 

Ensino Médio 

/Ensino Técnico de 

Nível Médio e 

Normal 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

 

Graduação 

(Bacharelado, 

Licenciatura, 

tecnólogo) e Pós-

Graduação (stricto e 

latu sensu) 

Regra Geral: 

Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

50% alunos 

por sala de 

aula 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

Se permitida 

atividade presencial: 

Ensino Remoto / 

Ensino Híbrido 

(remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

Ensino Médio 

Técnico 

Concomitante e 

Subseqüente, 

Ensino Superior 

e Pós- 

Graduação 

(somente 

atividades 

práticas 

essenciais para 

conclusão de 

curso da área da 

saúde*: 

pesquisa, 

estágio curricular 

obrigatório, 

laboratórios e 

plantão) 

50% alunos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Presencial restrito / 

Atendimento 

individualizado sob 

agendamento / 

Atividades práticas 

em pequenos grupos, 

respeitando teto de 

ocupação / Material 

individual 

 

Se permitida atividade 

presencial do 

segmento: Ensino 

Remoto / Ensino 

Híbrido (remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito 

/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

Ensino Médio 

Técnico 

Subseqüente, 

Ensino Superior 

e Pós- Graduação 

(somente atividades 

práticas essenciais 

para conclusão de 

curso: pesquisa, 

50% alunos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Presencial restrito / 

Atendimento 

individualizado sob 

agendamento / 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 



 

estágio curricular 

obrigatório, 

laboratórios e 

plantão) 

Atividades práticas 

em pequenos 

grupos, respeitando 

teto de ocupação / 

Material individual 

Se permitida atividade 

presencial do 

segmento: Ensino 

Remoto / Ensino 

Híbrido (remoto e/ou 

presencial) / 

Presencial Restrito 

/ 

50% alunos por sala 

de aula / 

Distanciamento 

mínimo / 

Materiais 

individuais / 

Vedado atividades 

coletivas que 

envolvam 

aglomeração ou 

contato físico. 

 

Educação 

 

85 

 

Educação - 

Outros 

Atividades de Apoio 

à Educação 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

 

Educação 

 

85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

Ensino de idiomas, 

Música, arte e cultura 

(outros) 

 

 

 

50% 

trabalhadores  

50% alunos 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto / 

Atendimento 

individualizado ou em 

pequenos grupos, 

respeitando 

teto de ocupação / 

Material individual 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

Educação 85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

 

Ensino de Esportes, 

Dança e Artes 

Cênicas 

 

50% 

trabalhadores  

50% alunos 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto / 

Atendimento 

individualizado ou 

coabitantes / Material 

individual /Após 14 

dias sem bandeira 

vermelha ou preta, 

ficam permitidas as 

atividades de esportes 

coletivos 

exclusivamente em 

quadras esportivas, 

sem público, com 

intervalo de 1 hora 

entre os jogos e uso 

intercalado das 

quadras, para evitar 

aglomeração e 

permitir higienização 

/ Restaurantes e 

Lanchonetes em 

conformidade com 

o protocolo específico 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Portaria SES nº 582 

Educação 85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

 

Formação 

profissional, 

formação continuada, 

cursos preparatórios 

para concurso, 

treinamentos e 

similares 

 

50% 

trabalhadores  

50% alunos 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto / 

Atendimento 

individualizado ou em 

pequenos grupos, 

respeitando 

teto de ocupação / 

Material individual 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

Indústria de 

Construção 

41 

42 

43 

Construção de 

Edifícios, obras 

de infraestrutura 

e serviços de 

construção 

 

 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 



 

Portaria SES nº 319 / 

Indústria de 

Transformaçã o 

e Extrativa 

5 

100* 

 

Extração de 

Carvão Mineral; 

Extr. De 

Petróleo e 

Minerais; 

Extração de petróleo 

e gás; Extr. De 

Petróleo e Minerais - 

Outros 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 /  

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 

Indústria de 

Transformaçã o 

e Extrativa 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

21 

Alimentos, 

Bebidas, Fumo, 

Têxteis, 

vestuário, 

couros e 

calçados, 

madeira, papel e 

celulose, 

impressão e 

reprodução, 

derivados do 

pretóleo, 

químicos, 

borracha e 

plástico, 

Minerais não 

metálicos, 

metalurgica, 

produtos de 

metal, equip. 

Informática, 

matariais 

eletricos, 

máquinas e 

equipamentos, 

veículos 

automotores, 

outros 

equipamentos, 

móveis, 

produtos 

diveros, manut. 

E reparação, 

Farmoquímicos 

e Farmacêuticos  

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 

 

Saúde e 

Assistência 

86 

87 

Atenção à 

Saúde Humana 

e Assistência 

Social 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Presencial restrito / 

Teleatendimento 
X   

Portaria SES nº 274, nº 

284, nº 

300 , nº 374, nº 289 e nº. 

352 

 

Saúde e 

Assistência 

 

75 

 

Assistência 

Veterinária 

 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Presencial restrito / 

Teleatendimento 

 

X 

   

 

Serviços 

 

104* 

 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Parques Temáticos, 

Parques de Diversão, 

Parques de Aventura, 

Parques Aquáticos, 

Atrativos Turísticos e 

Similares - fixos 

ou itinerantes 

 

50% 

trabalhadores  

25% público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(exclusivo locais com 

Selo Turismo 

Responsável do 

MTur) 

X X  

Selo Turismo 

Responsável - Ministério 

do Turismo 



 

Serviços 

 

104* 

 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Parques e reservas 

naturais, jardins 

botânicos e 

zoológicos 

50% 

trabalhadores  

25% público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(somentes áreas 

externas, com 

demarcação no chão 

de áreas de 

permanência 

distanciada de grupos 

- máx. 8 pessoas) 

X X  

Selo Turismo 

Responsável - Ministério 

do Turismo 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Teatros, 

auditórios, casas 

de espetáculos, 

casas de show, 

circos e 

similares 

(em ambiente 

aberto ou 

fechado, com 

público 

exclusivamente 

sentado e 

restrito ao 

período da 

apresentação) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Ambientes 

FECHADOS 

E ABERTOS: 

permitidos. 

Respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Local permite 

consumo de 

alimentos/ 

bebidas: 

- PERMITE - 

30% de 

lotação, com 

distanciament 

o de 2m 

- NÃO 

PERMITE - 

40% de 

lotação, com 

distanciament 

o de 1m 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Para ambiente 

aberto, permitido 

instalação de toldo 

ou cobertura, 

desde que as 

laterais sejam 

inteiramente 

abertas, para plena 

circulação de ar / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando exigido / 

Circulação de ar 

cruzada ou sistema 

de renovação de ar 

/ 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

evitar 

aglomerações / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" 

e "Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Presencial restrito / 

Máscara de uso 

obrigatório / 

Reforço na 

comunicação 

sonora e visual dos 

protocolos de 

higiene e 

distanciamento 

para público e 

colaboradores / 

Circulação em pé 

somente para uso 

dos sanitários, com 

uso de máscara e 

fila com 

distanciamento 

demarcado / 

Vedado interação 

física entre artistas 

e público / 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/ 

BEBIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação 

intercalada das 

fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/ 

BEBIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

x x  

Portaria SES nº 

617 

Portaria SES nº 

319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

Pedido de 

autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado 

pela organização 

do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do Gabinete 

de Crise, encaminhado 

pela(s) associação(ões) de 



 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

municípios da Região 

Covid, 

após aprovação dessa(s) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Espetáculos tipo 

drive-in (cinema, 

shows, etc.) 

75% vagas, 

 

com distanciament o 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Sem contato físico / 

Alimentos e bebidas 

solicitados por 

aplicativo e 

entregues no carro 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Público somente nos 

automóveis / Vedada 

abertura de portas e 

circulação externa aos 

automóveis / 

Circulação somente 

para uso dos 

sanitários, com uso de 

máscara e fila com 

distanciamento 

demarcado 

X    

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Cinemas 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à lotação 

e ao distanciamen to: 

 

Estabelecime nto 

permite CONSUMO 

DE ALIMENTOS 

OU BEBIDAS: 

 

PERMITE - 

30% de lotação, com 

distanciament o de 

2m 

 

NÃO PERMITE - 

40% de lotação, com 

distanciament o de 

1m 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, quando 

exigido / Circulação 

de ar cruzada ou 

sistema de renovação 

de ar 

/ 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e evitar   

aglomerações / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Presencial restrito / 

Máscara de uso 

obrigatório / Reforço 

na comunicação 

sonora e visual dos 

protocolos de higiene 

e distanciamento para 

público e 

colaboradores / 

Circulação em pé 

somente para uso dos 

sanitários, com uso de 

máscara e fila com 

distanciamento 

demarcado / 

 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes OU 

ocupação intercalada 

de assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação intercalada 

das fileiras / 

 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes OU 

ocupação intercalada 

de assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

X X  

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Museus, centros 

culturais e similares 

50% 

trabalhadores  

25% público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X X  

Recomendações aos 

Museus em Tempos de 

Covid-19, do 

Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Bibliotecas, arquivos, 

acervos e 

similares 

50% 

trabalhadores 

25% público 

Teletrabalho/ 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Ateliês (artes 

plásticas, restauração 

de obras de arte, 

escrita, artistas 

independentes e 

similares) / 

Atividades de 

organizações 

associativas ligadas à 

arte e à cultura (MTG 

e 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho/ 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Atendimento 

individualizado, com 

agendamento 

X    



 

similares) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Feiras e 

Exposições 

corporativas e 

comerciais 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Módulos de 

estandes 

distanciados 4 

metros um do outro 

/ 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" 

e "Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Ambientes 

(estandes, salas, 

corredores, etc.) 

com circulação em 

pé: contabilizar 

mínimo de 8m² por 

pessoa / 

Ambientes com 

público sentado: 

contabilizar mínimo 

de 4m² por pessoa, 

considerando se o 

local permite 

alimentação ou 

bebida: 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação 

intercalada das 

fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

 

Pedido de autorização, 

conforme número de 

pessoas (trabalhadores e 

público) presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos estaduais (+) 

pedido de autorização do 

município sede, 

encaminhado pela 

organização do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos estaduais (+) 

pedido de autorização 

da(s) associação(ões) de 

municípios da Região 

Covid 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: protocolos 

estaduais (+) pedido de 

apreciação do Comitê 

regional da região Covid. 



 

frente e atrás 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Convenções 

partidárias 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

50% 

lotação 

 

Máx. 50 

pessoas, ao mesmo 

tempo 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online 

Presencial restrito / 

Cadeiras intercalados 

(sim/não/não/sim) / 

Filas intercaladas / 

6m² por pessoa / 

Entrada e saída 

escalonada por filas 

previamente 

demarcadas / Material 

individual 

(canetas) 

 

 

X 

 

 

X 

  

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Seminários, 

congressos, 

convenções, 

simpósios e similares 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Módulos de estandes 

distanciados 4 

metros um do outro 

/ 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" 

e "Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Ambientes 

(estandes, salas, 

corredores, etc.) 

com circulação em 

pé: contabilizar 

mínimo de 8m² por 

pessoa / 

Ambientes com 

público sentado: 

contabilizar mínimo 

de 4m² por pessoa, 

considerando se o 

local permite 

alimentação ou 

bebida: 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação 

intercalada das 

fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m 

entre pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

x x  

Portaria SES nº 

617 

Portaria SES nº 

319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

 

Pedido de autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado 

pela organização 

do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 



 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

Gabinete de 

Crise, 

encaminhado 

pela(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

após aprovação 

dessa(s) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Reuniões 

corporativas, oficinas, 

treinamentos e cursos 

corporativos 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Máximo de 50 

pessoas 

(trabalhadores e 

públicos), 

respeitando ao teto 

de ocupação e ao 

distanciamen to 

estabelecido no 

Modo de 

Atendimento 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Módulos de 

estandes distanciados 

4 metros um do outro 

/ Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Restaurantes, 

bares, lanchonetes 

e espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Material individual / 

Ambientes 

(estandes, salas, 

corredores, etc.) 

com circulação em 

pé: contabilizar 

mínimo de 8m² por 

pessoa / Ambientes 

com público sentado: 

contabilizar mínimo 

de 4m² por pessoa, 

considerando se o 

local permite 

alimentação ou 

bebida: 

PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes OU 

ocupação intercalada 

de assentos 

(sim/não/não/sim) e 

ocupação intercalada 

das fileiras / 

NÃO PERMITE 

ALIMENTAÇÃO/BE 

BIDA: 

distanciamento 

mínimo de 1m entre 

pessoas e/ou 

grupos de 

coabitantes OU 

ocupação 

intercalada de 

assentos 

(sim/não/não/sim), 

sem ocupação de 

assento(s) 

imediatamente à 

frente e atrás / 

x x  

Portaria SES nº 617 

Portaria SES nº 319 



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos infantis 

em buffets, 

casas de festas 

ou similares 

(em ambiente 

aberto ou 

fechado) 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Máximo de 

50 pessoas 

(trabalhadores 

e públicos), 

respeitando 

teto de 

ocupação e 

distanciamen 

to 

estabelecido 

no Modo de 

Operação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Teto de ocupação: 

mínimo de 8m² por 

pessoa, 

respeitando a 

lotação máxima da 

bandeira / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre mesas / 

Ventilação forçada 

ou circulação de ar 

cruzada, com 

manutenção de 

janelas e portas 

abertas, 

independente do 

uso de 

equipamento de 

climatização / 

Adesivagem do 

piso demarcando 

distanciamento 

mín. 1m nas filas / 

Fluxo único de 

entrada, saída e 

circulação / 

Abertura 

antecipada e 

ingresso 

escalonado ao 

evento / 

Reforço constante 

na comunicação 

visual e sonora dos 

protocolos de 

higiene e 

distanciamento / 

Distanciamento 

mín. 2m entre 

artistas e público, 

vedado o contato 

físico / 

Tapetes 

sanitizantes em 

Duração máxima 

do evento (para o 

público): 4 horas 

Máscara de uso 

obrigatório sempre, 

à exceção do 

momento do 

consumo de 

alimentos ou 

bebidas, repondo 

imediatamente 

depois / 

Priorização da 

venda e 

conferência de 

ingressos ou 

convites por meio 

visual ou digital, 

sem contato / 

Registro dos 

contatos de todos 

os presentes 

(trabalhadores e 

público) e 

documento jurídico 

autorizativo de 

contato para 

rastreabilidade em 

caso de posterior 

confirmação ou 

suspeita de Covid- 

19 / 

Disponibilização de 

totens e dispensers 

de álcool em gel 

com acionamento 

automático, sem 

contato, e em 

diferentes locais 

estratégicos / 

Disponibilizar álcool 

em gel e monitor 

para orientar sobre 

o uso da máscara e 

a correta 

higienização das 

mãos antes e 

depois de acessar 

os brinquedos / 

Kit completo nos 

banheiros (álcool 

gel 70%, sabonete 

líquido, toalhas de 

x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 



 

todas as entradas / 

Higienização de 

camarins, 

camarotes e todas 

as áreas comuns 

(corredores, portas, 

elevadores, 

banheiros, 

vestiários, mesas, 

assentos e 

superfícies de 

contato) antes da 

abertura do evento 

e após seu término 

/ 

Higienização a 

cada 1 hora de 

superfícies de 

contato (mesas, 

corrimão, balcões 

etc) / 

Higienização a 

cada 2 horas de 

banheiro e áreas 

comuns de maior 

circulação / 

Higienização dos 

brinquedos a cada 

uso, com álcool 

70% e/ou solução 

sanitizante similar / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

evitar 

aglomerações / 

Início e término não 

concomitantes de 

programações com 

troca de público / 

Reforço nos EPIs 

de colaboradores 

(máscara e 

faceshield) e 

higienização 

constante das 

mãos / 

Organização e 

escalonamento da 

papel e lixeira com 

tampa de 

acionamento sem 

uso das mãos) / 

Vedado consumo 

de alimentos e de 

bebidas em pé / 

Vedado uso de 

bebedouros 

verticais / 

Vedado uso de 

pista de dança / 

Suspensão de 

todas as atividades 

em caso de 

detecção de surto / 



 

equipe de 

trabalhadores em 

grupos únicos 

(bolhas) / 

Instrumentos 

musicais de uso 

individual, vedado 

o compartilhamento 

/ 

Vedados alimentos 

e bebidas expostos 

(mesa de doces, 

salgados e 

bebidas) / 

Serviços de 

alimentação e 

bebidas conforme 

Portaria SES nº 

319 conforme 

protocolo de 

"Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos sociais e de 

entretenimento em 

buffets, casas de 

festas, casas de 

shows, casas 

noturnas, bares e 

pubs ou similares 

 

(em ambiente 

fechado, com público 

em pé 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Máximo de 50 

pessoas 

(trabalhadores e 

públicos), 

respeitando teto de 

ocupação e 

distanciamen to 

estabelecido no 

Modo de Operação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Teto de ocupação: 

mínimo de 8m² por 

pessoa, 

respeitando a 

lotação máxima da 

bandeira / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre mesas / 

Áreas exclusivas 

para até 8 

coabitantes, com 

distanciamento 

mín. 4m e 

demarcadas no 

chão (não permite 

bebida/alimentação) 

ou por barreira 

física (permite 

bebida/alimentação) / 

Duração máxima 

do evento (para o 

público): 4 horas / 

Máscara de uso 

obrigatório sempre, 

à exceção do 

momento do 

consumo de 

alimentos ou 

bebidas, repondo 

imediatamente 

depois / 

Priorização da 

venda e 

conferência de 

ingressos ou 

convites por meio 

visual ou digital, 

sem contato / 

Registro dos 

contatos de todos 

os presentes 

(trabalhadores e 

público) e 

documento jurídico 

autorizativo de 

contato para 

rastreabilidade em 

caso de posterior 

confirmação ou 

suspeita de Covid- 19 

x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 



 

Ventilação forçada 

ou circulação de ar 

cruzada, com 

manutenção de 

janelas e portas 

abertas, 

independente do 

uso de 

equipamento de 

climatização / 

Adesivagem do 

piso demarcando 

distanciamento 

mín. 1m nas filas / 

Fluxo único de 

entrada, saída e 

circulação / 

Abertura 

antecipada e 

ingresso escalonado 

ao evento / 

Reforço constante na 

comunicação visual e 

sonora dos 

protocolos de higiene 

e distanciamento / 

Distanciamento mín. 

2m entre artistas e 

público, 

vedado o contato 

físico / 

Tapetes 

sanitizantes em 

todas as entradas / 

Higienização de 

camarins, 

camarotes e todas 

as áreas comuns 

(corredores, portas, 

elevadores, 

banheiros, 

vestiários, grades, 

mesas, assentos e 

superfícies de 

contato) antes da 

abertura do evento 

e após seu término 

/ 

Higienização a 

cada 1 hora de 

superfícies de 

contato (mesas, 

maçanetas, 

corrimão, balcões 

etc) 

Higienização a 

cada 2 horas de 

/ 

Priorização de 

pagamentos sem 

contato (contactless) 

e/ou higienização a 

cada uso das 

máquinas de 

pagamento de 

cartão com álcool 

70% / 

Disponibilização de 

totens e dispensers 

de álcool em gel 

com acionamento 

automático, sem 

contato, e em 

diferentes locais 

estratégicos / 

Kit completo nos 

banheiros (álcool 

gel 70%, sabonete 

líquido, toalhas de 

papel e lixeira com 

tampa de 

acionamento sem 

uso das mãos) / 

Vedado consumo 

de alimentos e de 

bebidas em pé / 

Vedado uso de 

pista de dança / 

Suspensão de 

todas as atividades 

em caso de 

detecção de surto / 



 

banheiro e áreas 

comuns de maior 

circulação / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

evitar 

aglomerações / 

Início e término não 

concomitantes de 

programações com 

troca de público / 

Reforço nos EPIs 

de colaboradores 

(máscara e 

faceshield) e 

higienização 

constante das mãos / 

Organização e 

escalonamento da 

equipe de 

trabalhadores em 

grupos únicos 

(bolhas) / 

Instrumentos 

musicais de uso 

individual, vedado o 

compartilhamento 

/ Vedados alimentos 

e bebidas expostos 

(mesa de doces, 

salgados e bebidas) / 

Serviços de 

alimentação e 

bebidas conforme 

Portaria SES nº 319 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos sociais e de 

entretenimento em 

ambiente aberto, com 

público em pé 

Condicionado a 

liberação do 

município após 

análise de plano de 

prevenção do evento 

Permitido, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciamen 

to e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Local permite 

CONSUMO 

DE 

ALIMENTOS 

OU BEBIDAS: 

- PERMITE - 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Teto de ocupação: 

mínimo de 8m² por 

pessoa, 

respeitando a 

lotação máxima da 

bandeira / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando couber / 

Controle de acesso 

à área do evento / 

Distanciamento 

mínimo de 2m 

entre mesas / 

Duração máxima do 

evento (para o 

público): 4 horas / 

Máscara de uso 

obrigatório sempre, à 

exceção do momento 

do consumo de 

alimentos ou bebidas, 

repondo 

imediatamente depois 

/ Priorização da venda 

e conferência de 

ingressos ou convites 

por meio visual ou 

digital, sem contato / 

Registro dos contatos 

de todos os presentes 

(trabalhadores e 

público) e documento 

jurídico autorizativo 

de contato para 

rastreabilidade em 

caso de posterior 

confirmação ou 

suspeita de Covid- 19 

/ 

Priorização de 

pagamentos sem 

contato (contactless) 

e/ou higienização a 

cada uso das 

máquinas de 

pagamento de cartão 

com álcool 70% / 

Disponibilização de 

totens e dispensers de 

álcool em gel com 

acionamento 

automático, sem 

contato, e em 

diferentes locais 

estratégicos / 

Kit completo nos 

x x  

Portaria SES nº 

617 

Portaria SES nº 

319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

Pedido de 

autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 



 

40% de 

lotação do 

PPCI, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciament o e à 

necessidade de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

- NÃO 

PERMITE - 

50% de 

lotação do 

PPCI, 

respeitando à 

lotação, ao 

distanciament 

o e à 

necessidade 

de 

autorização, 

conforme 

número total 

de pessoas 

(ver 

"Restrições 

Adicionais"). 

Áreas exclusivas 

para até 8 

coabitantes, com 

distanciamento 

mín. 4m e 

demarcadas no 

chão (não permite 

bebida/alimentação 

) ou por barreira 

física (permite 

bebida/alimentação 

) / 

Adesivagem do 

piso demarcando 

distanciamento 

mín. 1m nas filas / 

Fluxo único de 

entrada, saída e 

circulação / 

Abertura antecipada 

e ingresso 

escalonado ao evento 

/ 

Reforço constante 

na comunicação 

visual e sonora dos 

protocolos de 

higiene e 

distanciamento / 

Distanciamento 

mín. 2m entre 

artistas e público, 

vedado o contato 

físico / 

Tapetes 

sanitizantes em 

todas as entradas / 

Higienização de 

camarins, 

camarotes e todas 

as áreas comuns 

(corredores, portas, 

elevadores, 

banheiros, 

vestiários, grades, 

mesas, assentos e 

superfícies de 

contato) antes da 

abertura do evento 

e após seu término 

/ 

Higienização a 

cada 1 hora de 

superfícies de 

banheiros (álcool gel 

70%, sabonete 

líquido, toalhas de 

papel e lixeira com 

tampa de acionamento 

sem uso das mãos) / 

Vedado consumo de 

alimentos e de 

bebidas em pé / 

Vedado uso de pista 

de dança / Suspensão 

de todas as atividades 

em caso de detecção 

de surto 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado pela 

organização do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

Gabinete de 

Crise, 

encaminhado 

pela(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

após aprovação 

dessa(s) 



 

contato (mesas, 

corrimão, balcões 

etc) 

Higienização a 

cada 2 horas de 

banheiro e áreas 

comuns de maior 

circulação / Intervalo 

mín. de 1 hora entre 

as apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e evitar   

aglomerações / Início 

e término não 

concomitantes de 

programações com 

troca de público / 

Reforço nos EPIs de 

colaboradores 

(máscara e 

faceshield) e 

higienização 

constante das mãos / 

Organização e 

escalonamento da 

equipe de 

trabalhadores em 

grupos únicos 

(bolhas) / 

Instrumentos 

musicais de uso 

individual, vedado o 

compartilhamento 

/ Vedados alimentos 

e bebidas expostos 

(mesa de doces, 

salgados e bebidas) / 

Serviços de 

alimentação e 

bebidas conforme 

Portaria SES nº 319 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Demais tipos de 

eventos, em ambiente 

fechado ou aberto 

 

 

Fechado 

      

Serviços 104* 
Artes, Cultura, 

Esportes e Lazer 

Serviços de 

educação física 

(academias, centros de 

treinamento, 

estúdios e 

similares) 

Serviços de educação 

física em piscina (aberta 

ou fechada 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Presencial restrito, com      

distanciamento, sem 

contato físico, material 

individual / Ocupação de 1 

pessoa para cada 6m² de 

área útil (piscina, academia 

etc.) / 

x x  

Portaria SES nº 582 

 

Decreto Estadual nº 55.240, 

Art. 21, 

§8º 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Clubes Sociais, 

esportivos e similares 

50% trabalhadores 

50% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 

Presencial restrito, 

com 

distanciamento, 

sem contato físico, 

material individual / 

Ocupação de 1 

pessoa para cada 

6m² de área útil 

(piscina, academia 

etc.) / 

Esportes coletivos 

(duas ou mais 

pessoas) 

x x  

Portaria SES nº 

319 

 

Portaria SES nº 582 

 

Portaria SES nº 617 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 



 

exclusivamente em 

quadras esportivas, 

sem público, com 

intervalo de 1 hora 

entre os jogos e uso 

intercalado das 

quadras, para evitar 

aglomeração e 

permitir higienização 

/ 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, 

quadras etc.: 

conforme protocolo 

de "Serviços de 

educação física 

(academias, centros 

de treinamento, 

estúdios e similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e Portaria 

SES nº 582 e 

alterações / Eventos: 

conforme protocolos 

de "Eventos sociais e 

de entretenimento em 

ambiente aberto ou 

fechado" 

e Portaria SES nº 617 

/ 

Serviços 104* 
Artes, Cultura, 

Esportes e Lazer 

Competições esportivas 

Quadras e campos 

esportivos 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito, com 

atendimento integral da 

Nota Informativa nº 18 

COE SES-RS de 

13/08/2020 (+) 

Autorização do(s) 

município(s) sede 

Atendimento coletivo 

exclusivo de atletas / 

Sem público 

X X X 
Nota Informativa nº 18 COE 

SES- RS de 13/08/2020 

Serviços 105* Outros Serviços 

 

Outros Serviços 

- Outros 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Reparação e 

manutenção de 

objetos e 

equipamentos 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

Serviços 105* 

 

Outros Serviços 

 

Lavanderias e 

similares 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Tele-entrega / Pegue e 

leve 

 

X 

   



 

Serviços 105* 

 

Outros Serviços 

Serviços de higiene 

pessoal (cabelereiro e 

barbeiro) 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Atendimento 

individualizado, por 

ambiente 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Serviços de higiene e 

alojamento de 

animais 

domésticos (petshop) 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 105* Outros Serviços 
Missas e serviços 

religiosos 
30% público 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos 

de alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Presencial restrito / 

SE PERMITIDO o 

consumo de bebidas 

ou alimentos, 

ocupação intercalada 

de assentos, 

respeitando 

distanciamento 

mínimo de 2m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes / 

SE NÃO 

PERMITIDO o 

consumo de bebidas 

ou alimentos, 

ocupação intercalada 

de assentos, 

respeitando 

distanciamento 

mínimo de 1m entre 

pessoas e/ou grupos 

de coabitantes / 

Obrigatória a 

utilização de máscaras 

/ 

Atendimento 

individualizado 

 

 

X 

   

 

Serviços 

 

105 

* 

 

Outros Serviços 

 

Funerária 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(máx. 10, se Covid- 

19) 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Organizações sindicais, 

patronais, empresariais e 

profissionais 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 105* Outros Serviços 

Atividades administrativas 

dos serviços sociais 

autônomos 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X   

Nas atividades- fim, observar 

protocolos específicos 

conforme medidas sanitárias 

segmentadas neste decreto. 

Serviços 101* Serv. Financeiros 
Bancos, lotéricas e 

similares 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

  

 

Serviços 

 

68 

102* 

103* 

 

Serv. Imobiliário/ 

Serv. Profissionais, 

Científicas e 

Técnicas/ 

Serv. Admin. e 

Auxiliares 

 

Imobiliárias e similares/ 

Serviços de auditoria, 

consultoria, engenharia, 

arquitetura, 

publicidade e outros/ 

Serv. Admin. e Auxiliares - 

Outros 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

 

  



 

Serviços 102* 
Serv. Profissionais, 

Científicas e Técnicas 

Serviços profissionais de 

advocacia e de 

contabilidade 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

  

Serviços 103* 
Serv. Admin. e 

Auxiliares 

Agência de turismo, 

passeios e excursões 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito (grupos 

exclusivo para agências 

com Selo Turismo 

Responsável do 

MTur) 

X X  
Selo Turismo Responsável - 

Ministério do Turismo 

 

Serviços 

 

80 

Vigilância, Segurança 

e Investigação 

Vigilância, Segurança e 

Investigação 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

  

 

 

Serviços 

97 Serv. Domésticos 

Faxineiros, cozinheiros, 

motoristas, babás, 

jardineiros e similares 

50% 

trabalhadores 

Presencial restrito / 

Obrigatório uso correto 

da máscara por 

empregado(s) e 

empregador(es) durante a 

prestação do serviço, para 

proteção de ambos 

/ Circulação de ar cruzada 

(janelas 

abertas) 

 X  

  

Serviços 81 

Condomínios 

prediais, residenciais 

e comerciais 

Áreas comuns 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento mínimo de 

4m e higienização 

constante com álcool 70% 

ou solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e águas, 

saunas, academias, 

quadras etc.: conforme 

protocolo de "Serviços de 

educação física 

(academias, centros de 

treinamento, estúdios e 

similares)", "Serviços de 

educação física em piscina 

(aberta ou fechada)" e 

Portaria SES nº 582 e 

alterações / Eventos: 

conforme protocolos de 

"Eventos sociais e de 

entretenimento em 

ambiente aberto ou 

fechado" e Portaria SES nº 

617 / 

Restaurantes, lanchonetes 

e espaços coletivos de 

alimentação: conforme 

protocolo de 

"Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

X   

 

Portaria SES nº 319 

 

Portaria SES nº 582 

 

Portaria SES nº 617 

 

 

Serviços 

 

 

81 

Condomínios 

prediais, residenciais 

e comerciais 

Serviços de Limpeza e 

Manutenção de eficícios e 

condomínios 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

 

X 

   

 

Serviços 

 

72 

Serv. Profissionais, 

Científicas e Técnicas 

Pesquisa científica e 

laboratórios (pandemia) 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

   



 

 

 

Serviços 

 

 

82 

 

Serv. Admin. e 

Auxiliares 

 

 

Call-center 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

Teleatendimento 

 

 

X 

   

Serviços de 

Informação e 

Comunicação 

 

58 

59 

60 

Edição e Edição 

Integrada à 

Impressão/ 

Produção de Vídeos 

e Programas de 

Televisão/ 

Atividades de Rádio 

e de Televisão 

 

 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

   

 

Serviços de 

Informação e 

Comunicação 

 

 

61 

62 

63 

 

Telecomunicações/ 

Serviços de TI/ 

Prestação de 

Serviços de 

Informação 

 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

Serviços de Utilidade 

Pública 

35 

36 

37 

38 

39 

 

Eletricidade, Gás e 

Outras Utilidades/ 

Captação, 

Tratamento e 

Distribuição De 

Água/ 

Esgoto e Atividades 

Relacionadas/ 

Coleta, Tratamento e 

Disposição de 

Resíduos/ 

Descontaminaçã o e 

Gestão De Resíduos 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

 

 

Transporte 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte rodoviário 

fretado de passageiros 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas abertas) 

ou sistema de renovação 

de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

 

Transporte rodoviário de 

carga 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas abertas) 

ou sistema de renovação 

de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

   

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte coletivo de 

passageiros (municipal) 

60% 

capacidade total do 

veículo 

(ou normativa municipal) 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

Transporte coletivo de 

passageiros 

(metropolitano tipo 

Executivo/Seletiv 

o) 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte coletivo de 

passageiros 

(metropolitano tipo 

Comum) 

 

70% 

capacidade total do 

veículo 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 



 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte rodoviário de 

passageiros 

(intermunicipal, tipo 

Comum, Semidireto, 

Direto, Executivo ou 

Seletivo) 

 

 

 

 

100% 

assentos 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de renovação de 

ar (NBR 15570) 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

NBR 15570 

 

Resolução Nº 5.917, de 24 de 

novembro de 2020, da ANTT 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Transporte terrestre 

 

 

 

Transporte rodoviário de 

passageiros 

(interestadual) 

 

 

50% 

assentos (janela) 25% 

coabitantes (corredor) 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de renovação de 

ar (NBR 15570) 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

NBR 15570 

 

Resolução Nº 5.917, de 24 de 

novembro de 

2020, da ANTT 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte ferroviário de 

passageiros 

(metropolitano) 

 

 

50% 

capacidade total do 

vagão 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

50 

 

 

Transporte 

aquaviário 

 

 

Transporte aquaviário de 

carga 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

   

 

 

 

Transporte 

 

 

 

50 

 

 

Transporte 

aquaviário 

 

 

Transporte aquaviário de 

passageiros 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

Transporte 

 

 

51 

 

Transporte aéreo 

 

Aeroclubes e aeródromos 

 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito (exclusivo para 

emergência Covid- 

19) 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

 

Transporte 

 

52 

 

Armazenamento de 

Transporte 

Armazenamento, carga e 

descarga 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

 

Transporte 

 

52 

Armazenamento de 

Transporte 
Estacionamento s 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

 

 

Transporte 

 

 

53 

 

 

Correios 

Atividades de correios, 

serviços postais e similares 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

 

Notas: 

(*) Representam agregações de 
atividades 2 dígitos: 100* = 6, 7, 
8, 9 
101* = 64, 65, 66 
102* = 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 



 

103* = 77, 78, 79, 82 

104* = 90, 91, 92, 93 

105* = 94, 95, 96, 99 
 

OBS: os protocolos específicos não abordas na cogestão deverão se reportar ao protocolo geral do Estado. 

 

 

 

CENÁRIO: BANDEIRA PRETA POR 14 DIAS SEGUIDOS 

  

 Conforme análise do diagnóstico do Comitê Técnico quando se mantiver a bandeira 

preta estadual por 14 dias na região por meio do protocolo de distanciamento, todos os 

Municípios poderão adotar as restrições da bandeira preta, bem como os protocolos  abaixo 

relacionadas, tornando-se protocolos específicos para esta atividade. 

Conforme já referido, os protocolos definidos enquanto estiver na bandeira Preta a ser 

aplicada na Região em pontos específicos, consistem em: 

Região de agrupamento Uruguaiana 

R3 

Composição: Alegrete, Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambara, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, 

Santana do Livramento, São Gabriel, Uruguaiana 

Modelo de Cogestão 

BANDEIRA PRETA 

Atividade Critérios específicos de funcionamento 

Protocolos 

Obrigatórios 

(todas a 

bandeiras) 

Protocol

os 

varíaives 

Restrições 

adicionais 

G
ru
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 d
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Modo de Operação 

Forma de operação da atividade, respeitando ao teto de 

operação, ao teto de ocupação do espaço físico e aos 

protocolos obrigatórios (ao lado). 

 

Decreto nº 55.2540: 

Máscara / EPIs, 

Distanciamento, 

Teto de ocupação, 

Higienização, 

Proteção de grupo 

de risco, 

Afastamento de 

casos, 

Cuidados com o 

público, 

Atendimento de 

grupos de risco 

Informativo visível 

(operação, ocupação 

e cuidados) 

M
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Trabalhadores Atendimento 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet sem 

autoserviço  

50% trabalhadores 

40% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 1 horas) 

Grupro de no máximo 

6 pessoas por mesa/ 

Distanciamento de 2m 

entre mesas/ Apenas 

clientes sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

x   Portaria SES nº. 319 



 

leve / Drive-thru 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet sem 

autoserviço (em beira 

de estradas e 

rodovias) 

50% trabalhadores 

40% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial 

Restrito/Grupro de no 

máximo 6 pessoas por 

mesa/ Distanciamento 

de 2m entre mesas/ 

Apenas clientes 

sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

leve / Drive-thru 

X   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Restaurantes a la 

carte, prato feito e 

buffet com 

autoserviço (self-

service) 

50% trabalhadores 

30% lotação 

Teletrabalho / 
Presencial 
restrito / 
Funcionário 
orientando no 
início da fila 
para o correto 
atendimento 
dos protocolos 
(máscara, 
álcool gel e 
Distanciamen o 

na 
fila) / 

Protetor salivar 
nos 

buffets / 
Higienização e 
troca constante 

dos 
talheres e 

pegadores do 
buffet / 

Talheres 
embalados 

individualmente  

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 1 horas) 

Grupro de no máximo 

6 pessoas por mesa/  

Utilização 
obrigatória de 
máscara ao se 

servir e ao 
circular / 

Permitido 
retirar 

amáscara 
somente 
para se 

alimentar, 
sentado às 

mesas / 
Distanciament

o 
mínimo de 1m 
entre pessoas 

na 
fila do buffet, 

com 
marcação no 

chão / 
Acesso com 

entrada e 
sentido 
único no 
buffet, 
com 

funcionário(a) 
aplicando e 
orientando o 

correto uso do 
álcool em gel / 

Uso 
obrigatório de 
álcool em gel 

70% 
em fricção 

imediatamente 
antes de se 

servir 
no buffet / 

Utilização de 
prato 

limpo a cada 
vez 

que cliente se 
servir / 

Reforço no 
distanciament

o 
mínimo de 2m 
entre as mesas 

x   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 
56 Alimentação 

Lanchonetes, 

lancherias e bares 

50% trabalhadores 

30% lotação 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial Restrito 

(com ingresso até no 

máximo 24 horas e 

encerramento 1 horas) 

Grupro de no máximo 

6 pessoas por mesa/ 

Distanciamento de 1m 

entre mesas/ Apenas 

clientes sentados, sem 

permanencia sem pé. 

 

Comércio eletrônico 

sem restrição de 

horário: 

tele entrega / Pegue e 

leve / Drive-thru 

x   Portaria SES nº. 319 

Alojamento e 

Alimentação 

56 Alojamento 
Hotéis e 

similares (geral 

Estabelecime 

ntos sem o 

Selo Turismo 

Responsável 

do MTur: 

40% de 

lotação 

Estabelecime 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319  

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

x X  

Portaria SES nº 319 

Portaria SES nº 582 

Portaria SES nº 617 



 

ntos com Selo 

Turismo 

Responsável 

do MTur: 

60% de 

lotação 

Estabelecime 

ntos com até 

10 

habitações/ 

unidades 

isoladas 

(chalés, 

apartamentos 

isolados e 

similares, com 

banheiros 

exclusivos e 

refeições 

independente 

s e/ou 

agendadas): 

75% de 

lotação 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, 

quadras etc.: 

conforme protocolo 

de "Serviços de 

educação física 

(academias, 

centros de 

treinamento, 

estúdios e 

similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e 

Portaria SES nº 

582 e alterações / 

Eventos: conforme 

protocolos de 

"Eventos sociais e 

de entretenimento 

em ambiente 

aberto ou fechado" 

e Portaria SES nº 

617 

Alojamento e 

Alimentação 

56 Alojamento 

 

 

 

Hotéis e similares 

(em beira de estradas 

e rodovias) 

 

75% quartos 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes e 

Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Equipamentos, 

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis: 

distanciamento 

mínimo de 4m e 

higienização 

constante com 

álcool 70% ou 

solução sanitizante 

similar / 

Área de piscinas e 

águas, saunas, 

academias, quadras 

etc.: conforme 

protocolo de 

"Serviços de 

educação física 

(academias, centros 

de treinamento, 

estúdios e similares)", 

"Serviços de 

educação física em 

piscina (aberta ou 

fechada)" e 

Portaria SES nº 

x x  

Portaria SES nº 319 

Portaria SES nº 582 

Portaria SES nº 617 



 

582 e alterações / 

Eventos: conforme 

protocolos de 

"Eventos sociais e 

de entretenimento 

em ambiente 

aberto ou fechado" 

e Portaria SES nº 

617 

Comércio 45 
Comércio de 

Veículos 

Comércio de 

Veículos (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X   Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

Comércio de 

Veículos 

 

 

Manutenção e 

Reparação de 

Veículos 

Automotores (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Atacadista 

 

 

 

Comércio Atacadista 

- Não essencial 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Atacadista 

 

 

 

Comércio Atacadista 

- Itens Essenciais 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

 

Comércio Varejista - 

Não essencial (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

Comércio Varejista - 

Não essencial (centro 

comercial e 

shopping) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Portaria SES nº 303 e nº 

406 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

 

Comércio Varejista - 

Itens Essenciais (rua) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 



 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

 

 

Comércio Varejista - 

Itens Essenciais 

(centro comercial e 

shopping) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Portaria SES nº 303 e nº 

406 

 

 

 

 

Comércio 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

Comércio 

Varejista 

Comércio Varejista 

de Produtos 

Alimentícios 

(mercados, açougues, 

fruteiras, padarias e 

similares) 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando limite do 

PPCI 

 

 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

Presencial restrito / 

Telentrega / 

Pegue e Leve / Drive-

thru 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

Portaria SES nº 376 

Comércio 47 
Comércio 

Varejista 

Comércio de 

Combustíveis para 

Veículos 

Automotores 

Lotação 

(trabalhadores 

+ clientes): 1 pessoa, 

com máscara, para 

cada 6m² de área útil 

de circulação, 

respeitando 

limite do PPCI 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial restrito 

(vedada aglomeração) 
X   Portaria SES nº 376 

 

Educação 

 

85 

 

Educação 

Infantil 

 

Creche e Pré- Escola 

Regra Geral: 

Remoto 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Fundamental 

– Anos iniciais 

Regra Geral: 

Remoto 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 
 x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino 

Fundamental 

 

Ensino Fundamental 

– Anos finais 

Regra Geral: 

Remoto 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Médio 

 

Ensino Médio 

/Ensino Técnico de 

Nível Médio e 

Normal 

Regra Geral: 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

 

Graduação 

(Bacharelado, 

Licenciatura, 

tecnólogo) e Pós-

Graduação (stricto e 

latu sensu) 

Regra Geral: 

Remoto 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Ensino Remoto 

 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

Ensino Médio 

Técnico 

Concomitante e 

Subseqüente, 

Ensino Superior 

e Pós- 

Graduação 

(somente 

atividades 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 



 

práticas 

essenciais para 

conclusão de 

curso da área da 

saúde*: 

pesquisa, 

estágio curricular 

obrigatório, 

laboratórios e 

plantão) 

 

Educação 

 

85 

 

Ensino Superior 

Ensino Médio 

Técnico 

Subseqüente, 

Ensino Superior 

e Pós- Graduação 

(somente atividades 

práticas essenciais 

para conclusão de 

curso: pesquisa, 

estágio curricular 

obrigatório, 

laboratórios e 

plantão) 

Remoto 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Regra Geral: 

Remoto. 

x x  

Portaria SES/SEDUC nº 

01/2020, Decreto 

Estadual nº 55.465 

(05/09/2020)e 

Demais normativas. 

 

Educação 

 

85 

 

Educação - 

Outros 

Atividades de Apoio 

à Educação 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

 

Educação 

 

85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

Ensino de idiomas, 

Música, arte e cultura 

(outros) 

 

 

 

Remoto 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto /  

 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

Educação 85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

 

Ensino de Esportes, 

Dança e Artes 

Cênicas 

Remoto 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Portaria SES nº 582 

Educação 85 

Outras 

atividades de 

Ensino 

 

Formação 

profissional, 

formação continuada, 

cursos preparatórios 

para concurso, 

treinamentos e 

similares 

 

Remoto 

 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Ensino remoto /  

 

 

X 

 

X 

 
Portaria SES/SEDUC nº 

01 

Indústria de 

Construção 

41 

42 

43 

Construção de 

Edifícios, obras 

de infraestrutura 

e serviços de 

construção 

 

 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 

Indústria de 

Transformaçã o 

e Extrativa 

5 

100* 

 

Extração de 

Carvão Mineral; 

Extr. De 

Petróleo e 

Minerais; 

Extração de petróleo 

e gás; Extr. De 

Petróleo e Minerais - 

Outros 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 



 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 /  

Indústria de 

Transformaçã o 

e Extrativa 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

21 

Alimentos, 

Bebidas, Fumo, 

Têxteis, 

vestuário, 

couros e 

calçados, 

madeira, papel e 

celulose, 

impressão e 

reprodução, 

derivados do 

pretóleo, 

químicos, 

borracha e 

plástico, 

Minerais não 

metálicos, 

metalurgica, 

produtos de 

metal, equip. 

Informática, 

matariais 

eletricos, 

máquinas e 

equipamentos, 

veículos 

automotores, 

outros 

equipamentos, 

móveis, 

produtos 

diveros, manut. 

E reparação, 

Farmoquímicos 

e Farmacêuticos  

 

75% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Ventilação cruzada 

(portas e janelas 

abertas) e/ou sistema 

de renovação de ar / 

 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Uso obrigatório e 

correto de máscara, 

cobrindo boca e nariz 

por todos os 

presentes/ 

 

Distanciamento 

interpessoal mínimo 

de 1m / 

X   
Portaria SES nº 283 e nº 

375 

 

Saúde e 

Assistência 

86 

87 

Atenção à 

Saúde Humana 

e Assistência 

Social 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 

319 / 

Presencial restrito / 

Teleatendimento 
X   

Portaria SES nº 274, nº 

284, nº 

300 , nº 374, nº 289 e nº. 

352 

 

Saúde e 

Assistência 

 

75 

 

Assistência 

Veterinária 

 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Presencial restrito / 

Teleatendimento 

 

X 

   

 

Serviços 

 

104* 

 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Parques Temáticos, 

Parques de Diversão, 

Parques de Aventura, 

Parques Aquáticos, 

Atrativos Turísticos e 

Similares - fixos 

ou itinerantes 

 

FECHADO 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento /  X X  

Selo Turismo 

Responsável - Ministério 

do Turismo 

Serviços 

 

104* 

 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Parques e reservas 

naturais, jardins 

botânicos e 

zoológicos 

FECHADO 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento / X X  

Selo Turismo 

Responsável - Ministério 

do Turismo 



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Teatros, 

auditórios, casas 

de espetáculos, 

casas de show, 

circos e 

similares 

(em ambiente 

aberto ou 

fechado, com 

público 

exclusivamente 

sentado e 

restrito ao 

período da 

apresentação) 

FECHADO 

Teletrabalho / 

Presencial restrito, 

exclusiamente em 

ambiente aberto / 

Permitido 

instalação de toldo 

ou cobertura, 

desde que as 

laterais sejam 

inteiramente 

abertas, para plena 

circulação de ar / 

Elaboração de 

projeto (croqui e 

protocolos), 

disponível para 

fiscalização e/ou 

autorização, 

quando exigido / 

Início e término de 

programações não 

concomitantes, 

quando houver 

multissalas / 

Intervalo mín. de 1 

hora entre as 

apresentações com 

troca de público, 

para permitir 

higienização e 

evitar 

aglomerações 

REMOTO x x  

Portaria SES nº 617 

 

Portaria SES nº 319 

Decreto Estadual 

nº 55.240, Art. 21, 

§ 7º e §8º 

Pedido de 

autorização, 

conforme número 

de pessoas 

(trabalhadores e 

público) 

presentes ao 

mesmo tempo: 

- Até 300: 

protocolos 

estaduais; 

- 300 a 600: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

município sede, 

encaminhado 

pela organização 

do evento; 

- 600 a 1.200: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização da(s) 

associação(ões) 

de municípios da 

Região Covid, 

encaminhado 

pelo município 

sede (aprovação 

por no mín. 2/3 

dos municípios da 

Região) 

- 1.200 a 2.500, 

no máx.: 

protocolos 

estaduais (+) 

pedido de 

autorização do 

Gabinete de 

Crise, 

encaminhado 

pela(s) 

associação(ões) 

de municípios da 



 

Região Covid, 

após aprovação 

dessa(s) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Espetáculos tipo 

drive-in (cinema, 

shows, etc.) 

FECHADO 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Sem contato físico / 

Alimentos e bebidas 

solicitados por 

aplicativo e 

entregues no carro 

FECHADO X    

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Cinemas FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Museus, centros 

culturais e similares 
FECHADO 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 / 

Teleatendimento /  

 

X X  

Recomendações aos 

Museus em Tempos de 

Covid-19, do 

Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram) 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Bibliotecas, arquivos, 

acervos e 

similares 

FECHADO 
Teletrabalho/ 

Presencial restrito 
Teleatendimento /  X    

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Ateliês (artes 

plásticas, restauração 

de obras de arte, 

escrita, artistas 

independentes e 

similares) / 

Atividades de 

organizações 

associativas ligadas à 

arte e à cultura (MTG 

e 

similares) 

FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Feiras e 

Exposições 

corporativas e 

comerciais 

FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Convenções 

partidárias 

FECHADO/REMOT

O 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Circulação de ar 

cruzada / 

Credenciamento e 

check-in online 

REMOTO 

 

 

X 

 

 

X 

  

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Seminários, 

congressos, 

convenções, 

simpósios e similares 

FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Reuniões 

corporativas, oficinas, 

treinamentos e cursos 

corporativos 

FECHADO       



 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos infantis 

em buffets, 

casas de festas 

ou similares 

(em ambiente 

aberto ou 

fechado) 

FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos sociais e de 

entretenimento em 

buffets, casas de 

festas, casas de 

shows, casas 

noturnas, bares e 

pubs ou similares 

 

(em ambiente 

fechado, com público 

em pé 

FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Eventos sociais e de 

entretenimento em 

ambiente aberto, com 

público em pé 

FECHADO       

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Demais tipos de 

eventos, em ambiente 

fechado ou aberto 

 

 

Fechado 

      

Serviços 104* 
Artes, Cultura, 

Esportes e Lazer 

Serviços de 

educação física 

(academias, centros de 

treinamento, 

estúdios e 

similares) 

Serviços de educação 

física em piscina (aberta 

ou fechada 

Fechado 
Teletrabalho / Presencial 

restrito 
fechado x x  

Portaria SES nº 582 

 

Decreto Estadual nº 55.240, 

Art. 21, 

§8º 

Serviços 104* 

Artes, Cultura, 

Esportes e 

Lazer 

Clubes Sociais, 

esportivos e similares fechado 

Teletrabalho / 

Presencial restrito / 

Restaurantes, bares, 

lanchonetes e 

espaços coletivos de 

alimentação: 

conforme protocolo 

de "Restaurantes" e 

"Lanchonetes" e 

Portaria SES nº 319 

fechado x x  

Portaria SES nº 

319 

 

Portaria SES nº 582 

 

Portaria SES nº 617 

 

Decreto Estadual nº 

55.240, Art. 21, 

§8º 

Serviços 104* 
Artes, Cultura, 

Esportes e Lazer 

Competições esportivas 

Quadras e campos 

esportivos 

fechado 

Teletrabalho / Presencial 

restrito, com 

atendimento integral da 

Nota Informativa nº 18 

COE SES-RS de 

13/08/2020 (+) 

Autorização do(s) 

município(s) sede 

 X X X 
Nota Informativa nº 18 COE 

SES- RS de 13/08/2020 

Serviços 105* Outros Serviços 

 

Outros Serviços 

- Outros 

FECHADO       

Serviços 105* Outros Serviços 

Reparação e 

manutenção de 

objetos e 

equipamentos 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   



 

Serviços 105* 

 

Outros Serviços 

 

Lavanderias e 

similares 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Presencial restrito / 

Tele-entrega / Pegue e 

leve 

 

X 

   

Serviços 105* 

 

Outros Serviços 

Serviços de higiene 

pessoal (cabelereiro e 

barbeiro) 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Atendimento 

individualizado, por 

ambiente com horário 

marcado 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Serviços de higiene e 

alojamento de 

animais 

domésticos (petshop) 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 105* Outros Serviços 
Missas e serviços 

religiosos 
Fechado 

Teletrabalho / 

Presencial restrito  
Atendimento remoto 

 

 

X 

   

 

Serviços 

 

105 

* 

 

Outros Serviços 

 

Funerária 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / 

Presencial restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

(máx. 10, se Covid- 

19) 

 

X 

   

Serviços 105* Outros Serviços 

Organizações sindicais, 

patronais, empresariais e 

profissionais 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    

Serviços 105* Outros Serviços 

Atividades administrativas 

dos serviços sociais 

autônomos 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X   

Nas atividades- fim, observar 

protocolos específicos 

conforme medidas sanitárias 

segmentadas neste decreto. 

Serviços 101* Serv. Financeiros 
Bancos, lotéricas e 

similares 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

  

 

Serviços 

 

68 

102* 

103* 

 

Serv. Imobiliário/ 

Serv. Profissionais, 

Científicas e 

Técnicas/ 

Serv. Admin. e 

Auxiliares 

 

Imobiliárias e similares/ 

Serviços de auditoria, 

consultoria, engenharia, 

arquitetura, 

publicidade e outros/ 

Serv. Admin. e Auxiliares - 

Outros 

 

25% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

 

  

Serviços 102* 
Serv. Profissionais, 

Científicas e Técnicas 

Serviços profissionais de 

advocacia e de 

contabilidade 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

  

Serviços 103* 
Serv. Admin. e 

Auxiliares 

Agência de turismo, 

passeios e excursões 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito (grupos 

exclusivo para agências 

com Selo Turismo 

Responsável do 

MTur) 

X X  
Selo Turismo Responsável - 

Ministério do Turismo 

 

Serviços 

 

80 

Vigilância, Segurança 

e Investigação 

Vigilância, Segurança e 

Investigação 

 

75% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

  

 



 

 

Serviços 

97 Serv. Domésticos 

Faxineiros, cozinheiros, 

motoristas, babás, 

jardineiros e similares 

50% 

trabalhadores 

Presencial restrito / 

Obrigatório uso correto 

da máscara por 

empregado(s) e 

empregador(es) durante a 

prestação do serviço, para 

proteção de ambos 

/ Circulação de ar cruzada 

(janelas 

abertas) 

 X  

  

Serviços 81 

Condomínios 

prediais, residenciais 

e comerciais 

Áreas comuns 

50% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito / 

Fechamento de áreas 

comuns, tais como   

espreguiçadeiras, 

brinquedos infantis, 

piscinas, saunas, quadras, 

salões de festas, 

churrasqueiras 

compartilhadas e demais 

locais para eventos sociais 

e de entretenimento / 

Academias com 

atendimento 

individualizado ou 

coabitante, sob 

agendamento, com 

ventilação cruzada e 

higienização constante, 

conforme Portaria SES nº 

582 e 

alterações / 

X   

 

Portaria SES nº 319 

 

Portaria SES nº 582 

 

Portaria SES nº 617 

 

 

Serviços 

 

 

81 

Condomínios 

prediais, residenciais 

e comerciais 

Serviços de Limpeza e 

Manutenção de eficícios e 

condomínios 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

 

X 

   

 

Serviços 

 

72 

Serv. Profissionais, 

Científicas e Técnicas 

Pesquisa científica e 

laboratórios (pandemia) 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

   

 

 

Serviços 

 

 

82 

 

Serv. Admin. e 

Auxiliares 

 

 

Call-center 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

Teleatendimento 

 

 

X 

   

Serviços de 

Informação e 

Comunicação 

 

58 

59 

60 

Edição e Edição 

Integrada à 

Impressão/ 

Produção de Vídeos 

e Programas de 

Televisão/ 

Atividades de Rádio 

e de Televisão 

 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

 

X 

   

 

Serviços de 

Informação e 

Comunicação 

 

 

61 

62 

63 

 

Telecomunicações/ 

Serviços de TI/ 

Prestação de 

Serviços de 

Informação 

 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

Serviços de Utilidade 

Pública 

35 

36 

37 

38 

39 

 

Eletricidade, Gás e 

Outras Utilidades/ 

Captação, 

Tratamento e 

Distribuição De 

Água/ 

Esgoto e Atividades 

Relacionadas/ 

Coleta, Tratamento e 

Disposição de 

Resíduos/ 

Descontaminaçã o e 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 
X    



 

Gestão De Resíduos 

 

 

 

Transporte 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte rodoviário 

fretado de passageiros 

 

 

50% 

Assentos (janela) 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas abertas) 

ou sistema de renovação 

de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

 

Transporte rodoviário de 

carga 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas abertas) 

ou sistema de renovação 

de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

   

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte coletivo de 

passageiros (municipal) 

50% 

capacidade total do 

veículo 

(ou normativa municipal) 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

Transporte coletivo de 

passageiros 

(metropolitano tipo 

Executivo/Seletiv 

o) 

 

 

100% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte coletivo de 

passageiros 

(metropolitano tipo 

Comum) 

 

70% 

capacidade total do 

veículo 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte rodoviário de 

passageiros 

(intermunicipal, tipo 

Comum, Semidireto, 

Direto, Executivo ou 

Seletivo) 

 

 

 

 

100% 

assentos 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de renovação de 

ar (NBR 15570) 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

NBR 15570 

 

Resolução Nº 5.917, de 24 de 

novembro de 2020, da ANTT 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

Transporte terrestre 

 

 

 

Transporte rodoviário de 

passageiros 

(interestadual) 

 

 

50% 

assentos (janela) 25% 

coabitantes (corredor) 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de renovação de 

ar (NBR 15570) 

 

 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

NBR 15570 

 

Resolução Nº 5.917, de 24 de 

novembro de 

2020, da ANTT 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

49 

 

 

Transporte terrestre 

 

Transporte ferroviário de 

passageiros 

(metropolitano) 

 

 

50% 

capacidade total do 

vagão 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

50 

 

 

Transporte 

aquaviário 

 

 

Transporte aquaviário de 

carga 

 

 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

   



 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

50 

 

 

Transporte 

aquaviário 

 

 

Transporte aquaviário de 

passageiros 

 

 

75% 

assentos 

Teletrabalho / Presencial 

restrito / Ventilação 

cruzada (janelas e/ou 

alçapão abertos) ou 

sistema de 

renovação de ar 

 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

 

X 

  

 

 

Decreto nº 55.240, Subseção II 

 

 

Transporte 

 

 

51 

 

Transporte aéreo 

 

Aeroclubes e aeródromos 

 

25% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito (exclusivo para 

emergência Covid- 

19) 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

 

Transporte 

 

52 

 

Armazenamento de 

Transporte 

Armazenamento, carga e 

descarga 

 

100% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

 

Transporte 

 

52 

Armazenamento de 

Transporte 
Estacionamentos 

100% 

trabalhadores 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

X 

   

 

 

Transporte 

 

 

53 

 

 

Correios 

Atividades de correios, 

serviços postais e similares 

 

50% 

trabalhadores 

 

Teletrabalho / Presencial 

restrito 

 

Teleatendimento / 

Presencial restrito 

 

 

X 

   

 

Notas: 

(*) Representam agregações de 
atividades 2 dígitos: 100* = 6, 7, 
8, 9 
101* = 64, 65, 66 
102* = 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 

103* = 77, 78, 79, 82 

104* = 90, 91, 92, 93 

105* = 94, 95, 96, 99 
 

OBS: os protocolos específicos não abordas na cogestão deverão se reportar ao protocolo geral do Estado. 


	 considerando a necessidade de adequações, ajustes e melhoria contínua ao modelo estadual de distanciamento controlado, fixado no Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020 e alterações, conforme os entendimentos manifestados entre o Governo do Estado, FAMURS, Associações Regionais de Municípios e Municípios Gaúchos;
	 DECRETA:

