
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone:(54) 3520 7000 
99700-010  Erechim – RS

DECRETO N.º 5.296, DE 05 DE AGOSTO DE 2021. 

Altera o Decreto Municipal n.º 5.263/2021 que institui medidas

sanitárias  extraordinárias  para  fins  de  prevenção  e  de

enfrentamento  à  pandemia  causada  pelo  novo  Coronavírus

(COVID-19) no âmbito do Município e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de atribuições

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A:

Art. 1.º O Protocolo de Atividades Variáveis AMAU – R16, de que trata o Anexo I do

Decreto Municipal n.º 5.263/2021, que institui medidas sanitárias extraordinárias para fins de prevenção

e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município e

dá  outras  providências  passa  a  vigorar,  para  as  atividades  de  “Restaurantes,  Bares,  Lanchonetes,

Sorveterias, Food Truck e similares”, de “Loja de conveniência em Posto de Combustível, e outras

conveniências”, de “Eventos infantis, sociais e de entretenimento em buffets, casas de festas, casas

de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e similares”, de “Festividades particulares, Rodeios,

Festas  culturais,  Encontro  esportivos  e  similares”,  de “Realização  de  almoços  e  Jantares  em

CTG’s”, de “Condomínios (Áreas comuns)” e de “Clubes sociais, esportivos e similares”:

Atividade CNAE
Protocolos da Atividade

Obrigatórios
Protocolos de Atividades Variáveis R16

Restaurantes,
Bares,
Lanchonetes,
Sorveterias,
Food  Truck e
similares

56

 Portaria SES nº 390/2021;  
 Vedada  a  permaneência  de

clientes  em  peé  durante  o
consumo  de  alimentos  ou
bebidas;  

 Vedado abertura e ocupaçaã o
de  pistas  de  dança  ou
similares;

 Estabelecimento e ríégido controle da ocupação máxima de até 50%
das mesas ou similares (Nova Redaçaã o);

 Apenas clientes sentados e em grupos de ateé  cinco (5) pessoas;
 Vedada a realizaçaã o de 'eventos' tipo happy hour;
 Operaçaã o  de  sistema  de  buffet,  com  lavagem  preévia  das  maã os,

utilizaçaã o de luva descartaé vel, e utilizaçaã o de aé lcool 70% ou sanitizante
similar  por  funcionaé rios  e  clientes  e  com  distanciamento  e  uso  de
maé scara de maneira adequada;

 Permitida mué sica ao vivo, respeitados os limites de volume e horaé rios
para a manutençaã o do sossego;

 Expressamente proibido o funcionamento de pistas de dança (pessoas
em peé ) que geram aglomeraçoã es;

 Presença de uma pessoa responsaé vel pela observaê ncia dos protocolos;
 Vedado o consumo de bebida alcooé lica em peé , nos balcoã es, entradas e 

calçadas dos estabelecimentos;
 Organizar a disposiçaã o das mesas de modo a assegurar distanciamento

míénimo  de  1,5  metros  entre  cada  uma,  evitando  que  ocorra
aglomeraçaã o  e  diminuindo  o  cruzamento  entre  os  clientes  e
trabalhadores; (Nova redaçaã o)
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Loja  de
conveniência  em
Posto  de
Combustível,  e
outras
conveniências

47

 Adoçaã o de todos os protocolos de prevençaã o;
 Vedada a permaneência e o consumo de alimentos e bebidas no paé tio

(aé rea da pista e do posto de gasolina);(Revogado em 05/08/2021)
 Vedada a aglomeraçaã o de pessoas em peé , aleém dos espaços reservados

nas mesas (Nova redaçaã o)
Comércios: conforme protocolo de "Comércio etc."

Eventos  infantis,
sociais  e  de
entretenimento
em buffets, casas
de  festas,  casas
de  shows,  casas
noturnas,
restaurantes,
bares e similares

82, 90,
91, 92,
93

 Portaria SES nº 391/2021 
 Vedada  a  permaneência  de

clientes  em  peé  durante  o
consumo  de  alimentos  ou
bebidas;   

 Vedado  abertura  e  ocupaçaã o
de  pistas  de  dança  ou
similares; 
Vedada  a  realizaçaã o  de
eventos  com  a  presença  de
pué blico  acima  de  150
pessoas,  independente  do
ambiente  (aberto  ou
fechado).  

 Observaê ncia obrigatoé ria de controle de ocupaçaã o;
 Ocupaçaã o maé xima de pessoas ao mesmo tempo: Ambiente aberto 1
 pessoa para cada 8m² da aé rea ué til, Ambiente Fechado 1
 pessoa para cada 16m²;
 Pué blico maé ximo de 70 pessoas, observando a metragem de Ambiente

aberto  1  pessoa  para  cada  8m²  da  aé rea  ué til,  Ambiente  Fechado  1
pessoa para cada 16m² (nova redaçaã o); 

 Duraçaã o maé xima do evento (para o pué blico) de 4 horas; 
 Alimentaçaã o  exclusivamente com operaçaã o  em conformidade  com o

protocolo de “Restaurantes etc.”;
 Vedados  alimentos  e  bebidas  expostos  (mesa  de  doces,  salgados  e

bebidas);
 Priorizaçaã o  para  venda  e  confereência  de  ingressos,  inscriçoã es  ou

credenciais por meio digital e/ou eletroê nico;
 Vedado compartilhamento de microfones sem preévia higienizaçaã o com

aé lcool 70% ou soluçaã o similar;
 Seguir obrigatoriamente Protocolo.

Festividades
particulares,
Rodeios,  Festas
culturais,
Encontro
esportivos  e
similares

 Observância dos protocolos obrigatórios; (Nova redaçaã o)
 Pué blico maé ximo de 70 pessoas, observando a metragem de Ambiente

aberto  1  pessoa  para  cada  8m²  da  aé rea  ué til,  Ambiente  Fechado  1
pessoa para cada 16m² (nova redaçaã o); (Nova redaçaã o)

 Eventos autorizados mediante avaliaçaã o e aprovaçaã o de protocolos 
sanitaé rios pelo COE Municipal; 

 Aprovaçaã o pelo Municíépio tendo em vista a relevaê ncia do evento para
cidade; 

Realização  de
almoços  e
Jantares  em
CTG’s

 Permitida  a  realizaçaã o  de  encontros  exclusivos  para  almoços  e
jantares; (nova redaçaã o)

 Permitida execuçaã o de mué sicas; (nova redaçaã o)
 Proibido pista de dança; (nova redaçaã o)
 Observaê ncia  na  restriçaã o  de  pué blico,  sendo:  Ambiente  aberto:  1

pessoa para cada 2m² da aé rea ué til, Ambiente Fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de aé rea ué til; (nova redaçaã o)

 Observaê ncia dos protocolos obrigatoé rios; (nova redaçaã o)
 Distanciamento entre as mesas; (nova redaçaã o)
 Pessoas exclusivamente sentadas; (nova redaçaã o)
 Controle da fila de entrada (distanciamento). (nova redaçaã o)
 Permitido  jogos  de  cartas  (baralho),  com  6  pessoas  por  mesa,  sem

pué blico ao redor que gere aglomeraçaã o; (nova redaçaã o) 

Condomínios
(Áreas comuns)

Obrigatoé rio uso de maé scara por
empregados,  colaboradores  e
moradores.

 Respeito aos protocolos das atividades especíéficas, quando aplicaé vel: 
 Restaurantes,  bares,  lanchonetes  e espaços  coletivos  de alimentaçaã o:

conforme protocolo de "Restaurantes etc."  
 Atividades  esportivas,  aé rea  de  piscinas  e  aé guas,  saunas,  academias,

quadras etc.: conforme protocolo de “Atividades Fíésicas etc”; 
 Autorizada a abertura das aé reas de lazer para crianças, em ambientes

abertos, exclusivamente; 
 Abertura  das  demais  aé reas  comuns  (salaã o  de  festas,  churrasqueiras

compartilhadas  etc),  com  restriçaã o  de  pué blico,  sendo:  Ambiente
aberto:  1  pessoa  para cada 8m² da aé rea ué til,  Ambiente Fechado:  1
pessoa para cada 16m² (nova redaçaã o);
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Clubes  sociais,
esportivos  e
similares

93

 Abertura  das  demais  aé reas  comuns  (como  churrasqueiras,  lounges
etc.); respeitando os limites de ocupaçaã o, sendo:  Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 8m² de aé rea ué til,  Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 16m² de aé rea ué til (nova redaçaã o)

Parágrafo único. Com as alterações acima propostas, o Anexo I do Decreto Municipal n.º

5.263/2021 fica alterado e consolidado conforme a redação do anexo único deste decreto.

Art.  2.º  As  atividades  que  não  forem objeto  de  protocolos  variáveis  específicos  em

âmbito municipal ou regional no Anexo I deverão seguir obrigatoriamente os Protocolos determinados

pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, a contar de 05 de agosto

de 2021.

 

Erechim/RS, 05 de agosto de 2021. 

PAULO ALFREDO POLIS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Data supra

IZABEL CRISTINA ROCHA MARINHO RIBEIRO
Secretária Municipal Adjunta de Administração
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Anexo Único
Administração e Serviços

Risco Médio Baixo

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis RS
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Serviços Públicos e
Administração Pública 

84  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea 

 

Serviços de Utilidade
Pública (Energia, Água,

Esgoto e outros) 

35, 36,
37, 38,

39 
 

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Informação e
Comunicação

(imprensa, produção de
áudio e vídeo, rádio,

televisão,
telecomunicação e

outros, exceto salas de
cinema) 

58, 59,
61, 62,

63 
 

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Atividades
Administrativas e Call

Center 

77,
78,79,
81, 82 

 

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Vigilância e Segurança 80  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Transporte de carga 49 e 50  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Estacionamentos 52  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Manutenção e
Reparação de Veículos e

de Objetos e
Equipamentos 

45, 95 

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

Correios e Entregas 53   Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada

 



4m² de aé rea ué til 
 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de

distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  das  cadeiras  de
espera.

Bancos e Lotéricas 64, 66  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  das  cadeiras  de
espera; 

 Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou
alternativas para evitar aglomeraçaã o

 

Atividades Imobiliárias,
Profissionais, Científicas

e Técnicas 

68, 69,
70, 71,
72, 73,
74, 75 

 

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Organizações
Associativas (Conselhos,

Sindicatos, Partidos,
MTG etc) 

94  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til

 

Lavanderia 96  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til

 

Risco Médio

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Serviços Domésticos, de
Manutenção e Limpeza

de condomínios e
residências 

81, 97

Obrigatoé rio uso de
maé scara por todos

(empregados e
empregadores)

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
4m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
6m² de aé rea ué til

 

Funerárias 96

Em caso de oé bito por
Covid-19, lotaçaã o maéxima
de no maé ximo 10 pessoas,

ao mesmo tempo 

  

 Estabelecimento  e  controle  da  ocupação
máxima de pessoas ao mesmo tempo,  por
tipo de ambiente e aé rea ué til de circulaçaã o ou
permaneência: 

 Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 4m²
de aé rea ué til 

 Ambiente  fechado:  1  pessoa  para  cada
6m² de aé rea ué til.

 Obrigatoriedade de afixaçaã o de cartaz em
aé rea visíével e com indicaçaã o da capacidade
maé xima  de  pessoas  na  casa  funeraé ria  ou
local de realizaçaã o do mesmo. 

Hotéis e Alojamentos 55   Definiçaã o e respeito da lotação máxima
conforme  acreditaçaã o  do
estabelecimento  no  Selo  Turismo
Responsaé vel do Ministeé rio do Turismo: 

 Com  Selo  Turismo  Responsaé vel:  75%
habitações 

 Sem  Selo  Turismo  Responsaé vel: 60%
habitações 

 * A adesão ao Selo Turismo Responsável é
opcional. 

 Respeito  aos  protocolos  das  atividades

 



especíéficas,  quando  aplicaé vel:
Restaurantes,  bares,  lanchonetes  e
espaços  coletivos  de  alimentaçaã o:
conforme  protocolo  de  "Restaurantes
etc."  

 - Atividades esportivas, aé rea de piscinas
e aéguas, saunas, academias, quadras etc.:
conforme  protocolo  de  “Atividades
Fíésicas etc”; 

 Eventos:   conforme  protocolos  de
"Eventos  infantis,  sociais  e  de
entretenimento“ ou “Feiras e Exposiçoã es
Corporativas, Convençoã es, Congressos”. 

 Autorizada a abertura das aé reas de lazer
para  crianças,  em  ambientes  abertos,
exclusivamente; 

 Fechamento das demais aé reas comuns. 

Condomínios (Áreas
comuns) 

81

Obrigatoé rio uso de
maé scara por empregados,

colaboradores e
moradores. 

 Respeito  aos  protocolos  das  atividades
especíéficas, quando aplicaé vel: 

 -  Restaurantes,  bares,  lanchonetes  e
espaços  coletivos  de  alimentaçaã o:
conforme  protocolo  de  "Restaurantes
etc."  

 - Atividades esportivas, aé rea de piscinas
e aéguas, saunas, academias, quadras etc.:
conforme  protocolo  de  “Atividades
Fíésicas etc”; 

 Autorizada a abertura das aé reas de lazer
para  crianças,  em  ambientes  abertos,
exclusivamente; 

 Fechamento  das  demais  aé reas  comuns
(salaã o  de  festa,  churrasqueiras
compartilhadas etc.).

 Respeito  aos  protocolos  das  atividades
especíéficas, quando aplicaé vel: 

 Restaurantes,  bares,  lanchonetes e espaços
coletivos  de  alimentaçaã o:  conforme
protocolo de "Restaurantes etc."  

 Atividades  esportivas,  aé rea  de  piscinas  e
aé guas,  saunas,  academias,  quadras  etc.:
conforme  protocolo  de  “Atividades  Fíésicas
etc”; 

 Autorizada  a  abertura  das  aé reas  de  lazer
para  crianças,  em  ambientes  abertos,
exclusivamente;

 Abertura  das  demais  aé reas  comuns  (salaã o
de  festas,  churrasqueiras  compartilhadas
etc),  com  restriçaã o  de  pué blico,  sendo:
Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 8m²
da aé rea ué til,  Ambiente Fechado:  1 pessoa
para cada 16m² (nova redaçaã o);

Transporte Coletivo
(coletivo municipal,

metropolitano comum,
ferroviário e
aquaviário) 

49, 50

Manter janelas e/ou
alçapaã o abertos ou adotar
sistema de renovaçaã o de

ar. 

 Lotaçaã o  maé xima  de  passageiros
equivalente a 60% da capacidade total
do veíéculo; 

 Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada
e  saíéda  de  passageiros,  para  evitar
aglomeraçaã o; 

 Adoçaã o da lotaçaã o maéxima definida por
regra  vigente  no  municíépio  de  partida
do veíéculo.

 

Transporte Rodoviário
(fretado, metropolitano

executivo,
intermunicipal,
interestadual)

49

Manter janelas e/ou
alçapaã o abertos ou adotar
sistema de renovaçaã o de

ar.

 Lotaçaã o  maé xima  de  passageiros
equivalente a 75% da capacidade total
do veíéculo 

 Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada
e  saíéda  de  passageiros,  para  evitar
aglomeraçaã o; 

 Adoçaã o da lotaçaã o maéxima definida por
regra  vigente  no  municíépio  de  partida
do veíéculo

 

Risco Alto

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16



Restaurantes, Bares,
Lanchonetes,

Sorveterias, Food Truck
e similares

56

 Portaria  SES  nº
390/2021;  

 Vedada  a  permaneência
de  clientes  em  peé
durante  o  consumo  de
alimentos ou bebidas;  

 Vedado  abertura  e
ocupaçaã o  de  pistas  de
dança ou similares;

 Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação máxima de 40% das mesas
ou similares;

 Apenas  clientes  sentados  e  em  grupos
de ateé  cinco (5) pessoas;

 Vedada  a  realizaçaã o  de  'eventos'  tipo
happyhour;

 Vedado  mué sica  alta  que  prejudique  a
comunicaçaã o entre clientes;

 Operaçaã o  de  sistema  de  buffet  apenas
com instalaçaã o de protetor salivar, com
apenas  funcionaé rio(s)  servindo,  com
lavagem preévia  das maã os ou utilizaçaã o
de aé lcool 70% ou sanitizante similar por
funcionaé rio  e  clientes  e  com
distanciamento  e  uso  de  maé scara  de
maneira adequada.

 Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação máxima de até 50% das mesas
ou similares;

 Apenas  clientes  sentados  e  em grupos  de
ateé  cinco (5) pessoas;

 Vedada a realizaçaã o de 'eventos' tipo happy
hour;

 Operaçaã o  de  sistema  de  buffet,  com
lavagem preévia das maã os, utilizaçaã o de luva
descartaé vel,  e utilizaçaã o de aé lcool  70% ou
sanitizante  similar  por  funcionaé rios  e
clientes  e  com  distanciamento  e  uso  de
maé scara de maneira adequada;

 Permitida  mué sica  ao  vivo,  respeitados  os
limites  de  volume  e  horaé rios  para  a
manutençaã o do sossego;

 Expressamente  proibido  o  funcionamento
de  pistas  de  dança  (pessoas  em  peé )  que
geram aglomeraçoã es;

 Presença de uma pessoa responsaé vel  pela
observaê ncia dos protocolos;

 Vedado o consumo de bebida alcooé lica em
peé ,  nos  balcoã es,  entradas  e  calçadas  dos
estabelecimentos;

 organizar a disposiçaã o das mesas de modo
a assegurar distanciamento míénimo de 1,5
metros  entre  cada  uma,  evitando  que
ocorra  aglomeraçaã o  e  diminuindo  o
cruzamento  entre  os  clientes  e
trabalhadores; (Nova redaçaã o)

Estabelecimentos
comerciais localizados
em shopping centers e

Centros Comerciais,
 Supermercados e

Similares

PORTARIA SES
 Nº 389/2021

 Fechamento total aà s 22:00 horas;
 Sinalizaçaã o  dos  fluxos  de  entrada  e  saíéda

(separados);
 Uma pessoa no fluxo da entrada orientando

a restriçaã o de acesso de apenas (01) uma
pessoa  por  famíélia,  resguardando  casos
excepcionais  que  requerem
acompanhamento, e para a organizaçaã o das
filas  observando  o  distanciamento
preconizado;

 Colocaçaã o obrigatoé ria de dispensadores de
aé lcool  gel,  e  orientaçaã o  para  que  todos
façam a higienizaçaã o antes de adentrar no
estabelecimento;

 A  Higienizaçaã o  dos  carrinhos  deve  ser
realizada  por  um funcionaé rio  permanente
com insumo preconizado;

 Um fiscal interno para verificar a formaçaã o
de  filas  e  organizaçaã o  dos  fluxos,  com
vestimenta  apropriada  para  identificaçaã o
(orientaçaã o dos clientes);

 Higienizaçaã o  dos  caixas  a  cada  novo
atendimento;

 Orientaçoã es visuais e explicativas do fluxo
de saíéda.

Missas e Serviços
Religiosos 

94   Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima  de  25%  das
cadeiras, assentos ou similares; 

 Ocupaçaã o  intercalada  de assentos,  com

 Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupaçaã o  maé xima  de  40%  das  cadeiras,
assentos ou similares; 

 Ocupaçaã o  intercalada  de  assentos,  com



ocupaçaã o  de  forma  espaçada  entre  os
assentos e de modo alternado entre as
fileiras,  respeitando  distanciamento
míénimo  de  1m  entre  pessoas  e/ou
grupos de coabitantes; 

 Atendimento  individualizado,  com
distanciamento míénimo de 1 metro; 

 Proibido  o  consumo  de  alimentos  e
bebidas,  exceto  o  estritamente
necessaé rio para a realizaçaã o do ritual ou
celebraçaã o  (por  ex.:  eucaristia  ou
comunhaã o),  recolocando  a  maé scara
imediatamente em seguida ao consumo.

ocupaçaã o  de  forma  espaçada  entre  os
assentos  e  de  modo  alternado  entre  as
fileiras,  respeitando  distanciamento
míénimo de 1m entre pessoas e/ou grupos
de coabitantes;

 Atendimento  individualizado,  com
distanciamento míénimo de 1 metro;

 Proibido  o  consumo  de  alimentos  e
bebidas,  exceto  o  estritamente necessaé rio
para  a  realizaçaã o  do  ritual  de  celebraçaã o
(por  ex.:  eucaristia  ou  comunhaã o),
recolocando a maé scara imediatamente em
seguida ao consumo.

Serviços de Higiene
Pessoal e Beleza

(cabelereiro, barbeiro e
estética) 

96  

 Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo  tempo,  por  aé rea  ué til  de
circulaçaã o ou permaneência no ambiente
fechado: 

 1 pessoa para cada 4m² de aé rea ué til 
 Distanciamento  míénimo  de  2  metros

entre postos de atendimento (cadeiras,
poltronas ou similares); 

 Reforço na comunicaçaã o sonora e visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores; 

 

Feiras e Exposições
Corporativas,

Convenções, Congressos
e similares 

82

 Portaria  SES  nº
391/2021; 

 Autorizaçaã o,  conforme
nué mero  de  pessoas
(trabalhadores  e
pué blico)  presentes  ao
mesmo tempo: 

 - até 300 pessoas: sem
necessidade  de
autorizaçaã o; 

 - de 301 a 600 pessoas:
autorizaçaã o  do
municíépio sede; 

 -  de  601  a  1.200
pessoas: autorizaçaã o do
municíépio  sede  e
autorizaçaã o  regional
(aprovaçaã o  de  no
míénimo  de  2/3  dos
municíépios  da  Regiaã o
Covid ou do Gabinete de
Crise  da  Regiaã o  Covid
correspondente); 

 -  acima de 1.200 e até
2.500  pessoas,  no
máximo: autorizaçaã o do
municíépio  sede;
autorizaçaã o  regional
(aprovaçaã o  de  no
míénimo  de  2/3  dos
municíépios  da  Regiaã o
Covid ou do Gabinete de
Crise  da  Regiaã o  Covid
correspondente)  e
autorizaçaã o do Gabinete
de  Crise  do  Governo
Estadual,  encaminhada
pela  respectiva
prefeitura municipal. 

 Elaboraçaã o  de  projeto  (croqui)  e
protocolos  de  prevençaã o,  disponíéveis
para  fiscalizaçaã o;  Estabelecimento  e
controle  da  ocupação  máxima de
pessoas  ao  mesmo tempo,  por  tipo  de
ambiente  e  aé rea  ué til  de  circulaçaã o  ou
permaneência: 

 Ambientes  com  circulação  em  pé
(estandes,  corredores  etc):  1  pessoa
para cada 8m² de aé rea ué til 

 Ambientes  com  público  sentado:  1
pessoa para cada 4m² de aé rea ué til 

 Distanciamento  míénimo  entre  pessoas
em  ambientes  com  pué blico  sentado
conforme  permissaã o  para  consumo  de
bebidas na plateia: - 

 Permite: 2 metros entre pessoas; 
 - Não permite: 1 metro entre pessoas; 
 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de

distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  de  cadeiras,
assentos  ou  similares;  Distanciamento
míénimo  de  3m  entre  moé dulos  de
estandes,  bancas  ou  similares  quando
naã o  houver  barreiras  fíésicas  ou
divisoé rias; 

 Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel; 

 Iníécio  e  teé rmino  de  programaçoã es  naã o
concomitantes,  quando  houver
multissalas, para evitar aglomeraçaã o; 

 Intervalo  míénimo  de  30  min  entre
programaçoã es  com  troca  de  pué blico,
para  evitar  aglomeraçaã o  e  permitir
higienizaçaã o; 

 Priorizaçaã o para venda e confereência de
ingressos, inscriçoã es ou credenciais por
meio digital e/ou eletroê nico; 

 Reforço na comunicaçaã o sonora e visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores; 

 Vedado  compartilhamento  de
microfones sem preévia higienizaçaã o com
aé lcool 70% ou soluçaã o similar; 

 Alimentaçaã o exclusivamente em espaços
especíéficos (ex.: praças de alimentaçaã o),
com operaçaã o  em conformidade  com o
protocolo de “Restaurantes etc.”. 

 

Agropecuária e Indústria 
Risco Médio Baixo

Atividade CNAE 2 Protocolos de Atividade Protocolos de Atividade Variáveis Protocolos de Atividade Variáveis AMAU



dígitos Obrigatórios -R16

Agropecuária 84  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea 

 

Indústria e Construção
Civil 

5 a 33 e
41, 42,

43 

 Indué strias: 
 Portaria  SES  nº

387/2021 
 Portaria  SES  nº

388/2021

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til

 

Comércio
Risco Médio Baixo

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Loja de
conveniência em

Posto de
Combustível, e

outras
conveniências

47  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 Vedada a permaneência e o consumo de
alimentos  e  bebidas  no  paé tio  (aé rea  da
pista e do posto de gasolina); 

 Respeito  aos  protocolos  das  atividades
especíéficas,  quando  aplicaé vel:
Restaurantes,  bares,  lanchonetes  e
espaços  de  alimentaçaã o:  conforme
protocolo  de  "Restaurantes  etc."
Comeércios:  conforme  protocolo  de
"Comeércio etc."

 
 Adoçaã o  de  todos  os  protocolos  de

prevençaã o;
 Vedada  a aglomeraçaã o  de pessoas  em peé ,

aleém  dos  espaços  reservados  nas  mesas
(Nova redaçaã o)

Comércios:  conforme  protocolo  de
"Comércio etc."

Risco Médio

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Comércio e Feiras Livres
(de alimentos e

produtos em geral) 
47 Portaria SES nº 389/2021

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
4m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
6m² de aé rea ué til 

 Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada
e  saíéda  de  pessoas,  para  evitar
aglomeraçaã o; 

 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  das  cadeiras  de
espera; 

 Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel; 

 Feiras livres   – Distanciamento míénimo
de  3m  entre  moé dulos  de  estandes,
bancas ou similares;

 • Estabelecimento e controle da ocupaçaã o 
maé xima de pessoas ao mesmo tempo, por 
tipo de ambiente e aé rea ué til de circulaçaã o 
ou permaneência: 

• Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 6m² 
de aé rea ué til 

• Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 8m²
de aé rea ué til 

• Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada e 
saíéda de pessoas, para evitar aglomeraçaã o; 

• Demarcaçaã o visual no chaã o de 
distanciamento de 1m nas filas e de 
ocupaçaã o intercalada das cadeiras de 
espera; 

• Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou 
alternativas para evitar aglomeraçaã o, 
quando aplicaé vel; 

• Feiras livres – Distanciamento míénimo de 
3m entre moé dulos de estandes, bancas ou 
similares;

Saúde e Assistência 
Risco Médio Baixo

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Assistência Veterinária
e Petshops (Higiene) 

75, 96  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 

Risco Médio



Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Assistência à Saúde
Humana 

86  

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada
e  saíéda  de  pessoas,  para  evitar
aglomeraçaã o; 

 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  das  cadeiras  de
espera; 

 Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel;

 

Assistência Social 87, 88  Portaria  SES  nº
385/2021 

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
2m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
4m² de aé rea ué til 

 Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada
e  saíéda  de  pessoas,  para  evitar
aglomeraçaã o; 

 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  das  cadeiras  de
espera; 

 Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel;

 

Cultura, Esporte e Lazer 
Risco Médio

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Museus, Centros
Culturais, Ateliês,

Bibliotecas, Arquivos e
similares 

90, 91

 Museus  –
Recomendaçoã es  aos
Museus  em  Tempos  de
Covid-19,  do  Instituto
Brasileiro  de  Museus
(Ibram)

 Estabelecimento  e  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
4m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
6m² de aé rea ué til 

 Definiçaã o e respeito de fluxos de entrada
e  saíéda  de  pessoas,  para  evitar
aglomeraçaã o; 

 Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  das  cadeiras  de
espera; 

 Distribuiçaã o de senhas, agendamento ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel; 

 Reforço na comunicaçaã o sonora e visual
dos protocolos; 

 Distanciamento  míénimo  de  4m  entre
artistas  e  pué blico,  sobretudo  quando
artista naã o utiliza maé scara; 

 Iníécio  e  teé rmino  de  programaçoã es  naã o
concomitantes,  quando  houver
multissalas, para evitar aglomeraçaã o; 

 Intervalo  míén.  de  30  min  entre
programaçoã es  com  troca  de  pué blico,
para  evitar  aglomeraçaã o  e  permitir
higienizaçaã o.

 

Eventos tipo Drive-in
(Shows, cinemas etc.) 

90, 93  Portaria  SES  nº
391/2021; 

 Pué blico  exclusivamente
dentro  dos  veíéculos,
vedada  abertura  de

 Uso  obrigatoé rio  e  correto  de  maé scara,
cobrindo boca e nariz sempre, inclusive
dentro do veíéculo; 

 Distanciamento  míénimo  de  2m  entre
veíéculos; 

 



portas  e  circulaçaã o
externa, exceto para uso
dos sanitaé rios;

 Elaboraçaã o  de  projeto  (croqui)  e
protocolos  de  prevençaã o,  disponíével
para fiscalizaçaã o; 

 Priorizaçaã o para venda e confereência de
ingressos  por  meio  digital  e/ou
eletroê nico; 

 Venda  de  alimentos  e  bebidas
exclusivamente  por  meio  digital  e
entregues no carro;

Risco Alto

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Atividades físicas em
academias, clubes,

centros de treinamento,
piscinas, quadras e

similares 

96

 Portaria  SES  nº
393/2021; 

 Exclusivo  para  praé tica
esportiva, sendo vedado
pué blico espectador; 

 Autorizada  a  ocupaçaã o
dos  espaços
exclusivamente  para  a
praé tica  de  atividades
fíésicas,  vedado  aé reas
comuns  naã o
relacionadas  aà  praé tica
de  atividades  fíésicas
(ex.:  churrasqueiras,
bares,  vestiaé rios,
lounges etc.).

 Presença obrigatoé ria de no míénimo um
(1) profissional  habilitado no Conselho
Regional de Educaçaã o Fíésica (CREF) por
estabelecimento (exceto em espaços de
quadras esportivas);

 Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima  de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por tipo  de ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência:

 Ambiente  aberto:1  pessoa  para  cada
8m²de aé rea ué til

Por exemplo, 
Em uma pista de 400m² em local aberto,

poderaã o estar presentes ateé  50 pessoas
ao  mesmo  tempo,  com  distanciamento
míénimo de 1m e uso de maé scara.

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
16m²de aé rea ué til

Por exemplo, 
Em  uma  academia  de  128m²,  poderaã o

estar presentes ateé  8 pessoas ao mesmo
tempo,  com distanciamento míénimo de
1m, janelas abertas e uso de maé scara.

 Distanciamento interpessoal míénimo de
2m entre atletas durante as atividades;

 Esportes  coletivos  (duas  ou  mais
pessoas)  com agendamento e intervalo
de 30 minutos entre jogos,  para evitar
aglomeraçaã o  na  entrada  e  saíéda  e
permitir higienizaçaã o;

 Obrigatoé rio  uso  de  maé scara  durante  a
atividade  fíésica,  salvo  exceçoã es
regulamentadas por portarias da SES;

 Vedado  compartilhamento  de
equipamentos  ao  mesmo  tempo,  sem
preévia higienizaçaã o com aé lcool 70% ou
soluçaã o sanitizante similar;

 Reforço na comunicaçaã o sonora e visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores;

 Obrigatoé rio intervalo de 30 minutos entre
jogos coletivos; (Nova Redaçaã o)

Clubes sociais,
esportivos e similares 

93  Vedado  pué blico
espectador  das
atividades  esportivas
bebidas;  

 Vedado  abertura  e
ocupaçaã o  de  pistas  de
dança ou similares; 

 Vedada  a  realizaçaã o  de
eventos com a presença
de pué blico acima de 150
pessoas,  independente
do ambiente (aberto ou
fechado).  

 Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por tipo  de ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

 Ambiente aberto:  1  pessoa  para cada
8m² de aé rea ué til 

 Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
16m²  de  aé rea  ué til  Respeito  aos
protocolos  das  atividades  especíéficas,
quando  aplicaé vel:  Restaurantes,  bares,
lanchonetes  e  espaços  coletivos  de
alimentaçaã o:  conforme  protocolo  de
"Restaurantes etc.“ 

 Atividades esportivas, aé rea de piscinas e
aé guas, saunas,  academias,  quadras etc.:
conforme  protocolo  de  “Atividades
Fíésicas etc”; 

 Danças  e  ensaios  tradicionalistas:
conforme  protocolo  de  "Ensino  de
Esportes, Dança e Artes Ceênicas". 

 Eventos:  conforme  protocolos  de
"Eventos  infantis,  sociais  e  de
entretenimento“ ou “Feiras e Exposiçoã es

 Abertura das  demais  aé reas comuns (como
churrasqueiras,  lounges  etc.);  respeitando
os  limites  de  ocupaçaã o,  sendo:  Ambiente
aberto:  1  pessoa  para  cada  8m² de  aé rea
ué til, Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
16m² de aé rea ué til (nova redaçaã o)



Corporativas, Convençoã es, Congressos”. 
 Autorizada a abertura das aé reas de lazer

para  crianças,  em  ambientes  abertos,
exclusivamente,  com  a  presença  de
responsaé veis; 

 Fechamento  das  demais  aé reas  comuns
(como churrasqueiras, lounges etc.); 

 Reforço na comunicaçaã o sonora e visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores; 

 Pué blico maéximo de 70 pessoas; 
 Duraçaã o  maé xima  do  evento  (para  o

pué blico) de 4 horas; 
 Alimentaçaã o  exclusivamente  com

operaçaã o  em  conformidade  com  o
protocolo de “Restaurantes etc.”. 

 Vedados  alimentos  e  bebidas  expostos
(mesa de doces, salgados e bebidas); 

 Priorizaçaã o para venda e confereência de
ingressos, inscriçoã es ou credenciais por
meio digital e/ou eletroê nico; 

 Vedado  compartilhamento  de
microfones  sem  preévia  higienizaçaã o
com aé lcool 70% ou soluçaã o similar; 

 Reforço na comunicaçaã o sonora e visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores; 

Eventos infantis, sociais
e de entretenimento em
buffets, casas de festas,
casas de shows, casas

noturnas, restaurantes,
bares e similares 

82, 90,
91, 92,

93

 Portaria  SES  nº
391/2021 

 Vedada  a  permaneência
de  clientes  em  peé
durante  o  consumo  de
alimentos ou bebidas;   

 Vedado  abertura  e
ocupaçaã o  de  pistas  de
dança ou similares; 

 Vedada  a  realizaçaã o  de
eventos com a presença
de pué blico acima de 150
pessoas,  independente
do ambiente (aberto ou
fechado).  

Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima de  pessoas  ao
mesmo tempo,  por  tipo  de  ambiente e
aé rea ué til de circulaçaã o ou permaneência: 

Ambiente  aberto:  1  pessoa  para  cada
8m² de aé rea ué til 

Ambiente  fechado:  1  pessoa  para  cada
16m² de aé rea ué til 

Pué blico maéximo de 70 pessoas; 
Duraçaã o  maéxima  do  evento  (para  o

pué blico) de 4 horas; 
Alimentaçaã o  exclusivamente  com

operaçaã o  em  conformidade  com  o
protocolo de “Restaurantes etc.”. 

Vedados  alimentos  e  bebidas  expostos
(mesa de doces, salgados e bebidas); 

Priorizaçaã o  para  venda  e  confereência  de
ingressos, inscriçoã es ou credenciais por
meio digital e/ou eletroê nico; 

Vedado compartilhamento  de microfones
sem preévia higienizaçaã o com aé lcool 70%
ou soluçaã o similar; 

Reforço  na  comunicaçaã o  sonora  e  visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores; 

 Observaê ncia obrigatoé ria de controle de 
ocupaçaã o;

 Ocupaçaã o maéxima de pessoas ao mesmo 
tempo: Ambiente aberto 1

 pessoa para cada 8m² da aé rea ué til, 
Ambiente Fechado 1

 pessoa para cada 16m²;
 Pué blico  maé ximo  de  70  pessoas,

observando  a  metragem  de  Ambiente
aberto 1 pessoa para cada 8m² da aé rea ué til,
Ambiente  Fechado  1  pessoa  para  cada
16m² (nova redaçaã o); 

 Duraçaã o  maéxima  do  evento  (para  o
pué blico) de 4 horas; 

 Alimentaçaã o exclusivamente com operaçaã o
em  conformidade  com  o  protocolo  de
“Restaurantes etc.”;

 Vedados  alimentos  e  bebidas  expostos
(mesa de doces, salgados e bebidas);

 Priorizaçaã o  para  venda  e  confereência  de
ingressos,  inscriçoã es  ou  credenciais  por
meio digital e/ou eletroê nico;

 Vedado  compartilhamento  de  microfones
sem preévia higienizaçaã o com aé lcool 70% ou
soluçaã o similar;

 Seguir obrigatoriamente Protocolo.
Demais Eventos não

especificados, em
ambiente aberto ou

fechado 

82, 90,
91, 92,

93

 Realizaçaã o  naã o
autorizada; 

 Sujeito  aà  interdiçaã o  e
multa;

 

Cinema, Teatros,
Auditórios, Circos, Casas
de Espetáculo, Casas de

Shows e similares 

59, 90,
93

 Pué blico
exclusivamente
sentado,  com
distanciamento; 

 Portaria  SES  nº
391/2021; 

 Autorizaçaã o,  conforme
nué mero  de  pessoas
(trabalhadores  e
pué blico)  presentes  ao
mesmo tempo: 

 - até 300 pessoas: sem
necessidade  de
autorizaçaã o; 

 - de 301 a 600 pessoas:
autorizaçaã o  do
municíépio sede; 

 -  de  601  a  1.200
pessoas: autorizaçaã o do
municíépio  sede  e
autorizaçaã o  regional

Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima  de  40%  das
cadeiras, assentos ou similares; 

Distanciamento  míénimo  entre  grupos  de
ateé  3  pessoas  e  conforme  permissaã o
para consumo de alimentos ou bebidas
na plateia: 

- Permite: 2 metros entre grupos; 
- Não permite: 1 metro entre grupos; 
Autorizada  circulaçaã o  em  peé  durante  a

programaçaã o  apenas  para  compra  de
alimentos  ou  bebidas  (se  permitido)
e/ou  uso  dos  sanitaé rios,  com  uso  de
maé scara e distanciamento nas filas; 

Autorizado  uso  do  espaço  tambeém  para
produçaã o e captaçaã o de aé udio e víédeo; 

Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  de  cadeiras,
assentos ou similares, quando aplicaé vel; 

Distanciamento  míénimo  de  4m  entre

 



(aprovaçaã o  de  no
míénimo  de  2/3  dos
municíépios  da  Regiaã o
Covid ou do Gabinete de
Crise  da  Regiaã o  Covid
correspondente); 

 -  acima de 1.200 e até
2.500  pessoas,  no
máximo: autorizaçaã o do
municíépio sede; 

 autorizaçaã o  regional
(aprovaçaã o  de  no
míénimo  de  2/3  dos
municíépios  da  Regiaã o
Covid ou do Gabinete de
Crise  da  Regiaã o  Covid
correspondente)  e
autorizaçaã o do Gabinete
de  Crise  do  Governo
Estadual,  encaminhada
pela  respectiva
prefeitura municipal.

artistas  e  pué blico,  sobretudo  quando
artista naã o utiliza maé scara; 

Recomendaçaã o  para  que  seja  mantida
distaê ncia  míénima  de  2  metros  entre
artistas durante as apresentaçoã es e que
permaneça no palco,  aleém dos artistas,
somente  a  equipe  teé cnica  estritamente
necessaé ria; 

Ríégido  controle  de  entrada  e  saíéda  do
pué blico, sob orientaçaã o do organizador e
conforme  fileiras,  grupos  ou  similares,
para evitar aglomeraçaã o; 

Distribuiçaã o  de  senhas,  agendamento  ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel; 

Iníécio  e  teé rmino  de  programaçoã es  naã o
concomitantes,  quando  houver
multissalas, para evitar aglomeraçaã o; 

Intervalo  míénimo  de  30  min  entre
programaçoã es  com  troca  de  pué blico,
para  evitar  aglomeraçaã o  e  permitir
higienizaçaã o; 

Priorizaçaã o  para  compra  e  venda  e
confereência  de  ingressos  por  meio
digital e/ou eletroê nico; 

Reforço  na  comunicaçaã o  sonora  e  visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores;

Parques Temáticos, de
Aventura, de Diversão,

Aquáticos, Naturais,
Jardins Botânicos,

Zoológicos e outros
atrativos turísticos

similares

91, 93  

Estabelecimento  e  ríégido  controle  da
ocupação  máxima conforme  adesaã o
(opcional) ao Selo Turismo Responsaé vel
do Ministeé rio do Turismo: 

-  Com  Selo  MTur:  50% da  lotaçaã o
autorizada no alvaraé  ou PPCI 

-  Sem  Selo  MTur:  25%  da  lotaçaã o
autorizada no alvaraé  ou PPCI 

Demarcaçaã o  visual  no  chaã o  de
distanciamento  de  1m  nas  filas  e  de
ocupaçaã o  intercalada  de  cadeiras,
assentos ou similares, quando aplicaé vel; 

Distanciamento  míénimo  de  4m  entre
artistas  e  pué blico,  sobretudo  quando
artista naã o utiliza maé scara; 

Recomendaçaã o  para  que  seja  mantida
distaê ncia  míénima  de  2  metros  entre
artistas durante as apresentaçoã es e que
permaneça no palco,  aleém dos artistas,
somente  a  equipe  teé cnica  estritamente
necessaé ria; 

Ríégido  controle  de  entrada  e  saíéda  do
pué blico, sob orientaçaã o do organizador e
conforme  fileiras,  grupos  ou  similares,
para evitar aglomeraçaã o; 

Distribuiçaã o  de  senhas,  agendamento  ou
alternativas  para  evitar  aglomeraçaã o,
quando aplicaé vel; 

Iníécio  e  teé rmino  de  programaçoã es  naã o
concomitantes,  quando  houver
multissalas, para evitar aglomeraçaã o; 

Intervalo  míénimo  de  30  min  entre
programaçoã es  com  troca  de  pué blico,
para  evitar  aglomeraçaã o  e  permitir
higienizaçaã o;  

Priorizaçaã o  para  compra  e  venda  e
confereência  de  ingressos  por  meio
digital e/ou eletroê nico; 

Reforço  na  comunicaçaã o  sonora  e  visual
dos  protocolos  para  pué blico  e
colaboradores; 

Alimentaçaã o  exclusivamente  em  espaços
especíéficos (ex.: praças de alimentaçaã o),
com operaçaã o  em conformidade  com o
protocolo de “Restaurantes etc.”.

 

Competições Esportivas 93  Todas  -  Nota
Informativa  nº  18  COE
SESRS  de  13  de  agosto
de 2020;  

 Exclusivo  para  praé tica
esportiva, sendo vedado

Autorizaçaã o  preévia  do(s)  municíépio(s)
sede;  Treinos  e  jogos  coletivos  fora  da
competiçaã o  conforme  protocolos  de
“Atividades  Fíésicas  etc.“.  Reforço  na
comunicaçaã o  sonora  e  visual  dos
protocolos  para  pué blico  e

 



pué blico espectador;  
 Futebol   Profissional: -

Protocolo  Detalhado  e
Manual  de  Diretrizes
Operacionais do Futebol
Gaué cho 2021 da FGF; 

 Diretriz  Teécnico
Operacional  de Retorno
das  Competiçoã es  da
CBF; 

 Protocolo de Operaçoã es
para  competiçoã es  de
clubes  da  Conmebol
(2021). 

colaboradores;

Educação
Risco Médio

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Educação e Cursos
Livres (exceto Ensino de
Esportes, Dança e Artes

Cênicas) 

85

Portaria  SESSEDUC  nº
01/2021 

Distanciamento  míénimo
de  1,5  metro  entre
classes,  carteiras  ou
similares 

Transporte  escolar
conforme  Portaria
SESSEDUC nº 01/2021

Definiçaã o e respeito aà  ocupação máxima
das  salas  de  aulas  ou  ambientes  de
aprendizagem  conforme
distanciamento mínimo de 1,5 metro
entre classes, carteiras ou similares. 

Ensino  híbrido,  com  aulas  ministradas
remotamente  e  presencialmente,  a  fim
de respeitar a lotaçaã o maéxima das salas
de aulas e/ou a  decisaã o  dos alunos ou
responsaé veis quanto aà  adesaã o ao ensino
presencial.

 

Formação de
Condutores de Veículos 

85  

Aulas  e  exames  teoé ricos  realizados
preferencialmente  na  modalidade
remota; 

Quando houver atividades em sala de aula,
definiçaã o e respeito aà  ocupaçaã o maé xima
das  salas  de  aulas  ou  ambientes  de
aprendizagem conforme distanciamento
míénimo  de  1,5  metro  entre  classes,
carteiras ou similares; 

Atendimento  individual,  sob
agendamento,  para  aulas  praé ticas  ou
entrega de documentos. 

 

Risco Alto

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Ensino de Esportes,
Dança e Artes Cênicas 

85  

 Respeito  aos  protocolos  de
“Atividades Fíésicas etc.“. 
 Quando  houver  atividades  em

sala  de  aula,  definiçaã o  e  respeito  aà
ocupaçaã o  maé xima  das  salas  de  aulas  ou
ambientes  de  aprendizagem  conforme
distanciamento míénimo de 1,5 metro entre
classes, carteiras ou similares.

 

Eventos
Risco Alto

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Festividades
particulares, Rodeios,

Festas culturais,
Encontro esportivos e

similares

   

 Observância  dos  protocolos
obrigatórios; (Nova redaçaã o)

 Pué blico  maé ximo  de  70  pessoas,
observando  a  metragem  de  Ambiente
aberto 1 pessoa para cada 8m² da aé rea ué til,
Ambiente  Fechado  1  pessoa  para  cada
16m² (nova redaçaã o); (Nova redaçaã o)

 Eventos autorizados mediante avaliaçaã o e 
aprovaçaã o de protocolos sanitaé rios pelo 
COE Municipal; 

 Aprovaçaã o pelo Municíépio tendo em vista a
relevaê ncia do evento para cidade;

Realização de almoços e
Jantares em CTG’s

 Permitida  a  realizaçaã o  de  encontros
exclusivos para almoços e jantares;  (nova
redaçaã o)

 Permitida  execuçaã o  de  mué sicas;  (nova
redaçaã o)

 Proibido pista de dança; (nova redaçaã o)
 Observaê ncia na restriçaã o de pué blico, sendo:

Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m²
da aé rea ué til,  Ambiente Fechado: 1 pessoa



para cada 4m² de aé rea ué til; (nova redaçaã o)
 Observaê ncia  dos  protocolos  obrigatoé rios;

(nova redaçaã o)
 Distanciamento  entre  as  mesas;  (nova

redaçaã o)
 Pessoas  exclusivamente  sentadas;  (nova

redaçaã o)
 Controle  da  fila  de  entrada

(distanciamento). (nova redaçaã o)
 Permitido jogos de cartas (baralho), com 6

pessoas  por  mesa,  sem  pué blico  ao  redor
que gere aglomeraçaã o; (Nova redaçaã o)

Comunidades, clubes,
canchas de bochas,

carteados, campos de
futebol, sinuca e
similares, exceto

aqueles que já tiverem
planos de contingência
aprovados pelo COE até

esta data.

 Observaê ncia  dos  protocolos  de
higienizaçaã o e sanitizaçaã o;

 Observaê ncia dos Protocolos do Estado;

Aglomerações
Risco Alto

Atividade
CNAE 2
dígitos

Protocolos de Atividade
Obrigatórios 

Protocolos de Atividade Variáveis 
Protocolos de Atividade Variáveis AMAU

-R16

Aglomeração de pessoas    

 Expressamente proibido a aglomeraçaã o de
pessoas em espaços pué blicos e privados, de
acordo  com  os  Protocolos  Gerais
Obrigatoé rios

Espaços Comuns   Praças e Espaços Públicos 

 Expressamente proibida a aglomeraçaã o de
pessoas em espaços pué blicos e privados, de
acordo  com  os  Protocolos  Gerais
Obrigatoé rios; (Nova redaçaã o)

 Fica  resguardado  o  direito  de
deslocamento das pessoas (ir e vir);

Locais Religiosos   Estabelecimento e 
ríégido controle da 
ocupaçaã o maé xima de 
25% das cadeiras, 
assentos ou similares;

 Ocupaçaã o intercalada 
de assentos, com 
ocupaçaã o de forma 
espaçada entre os 
assentos e de modo 
alternado entre as 
fileiras, respeitando 
distanciamento 
míénimo de 1m entre 
pessoas e/ou grupos 
de coabitantes;

 Atendimento 
individualizado, com 
distanciamento 
míénimo de 1 metro;

 Proibido o consumo 
de alimentos e 
bebidas, exceto o 
estritamente 
necessaé rio para a 
realizaçaã o do ritual ou
celebraçaã o (por ex.: 
eucaristia ou 

Santuários e locais religiosos em geral  Expressamente proibida a aglomeraçaã o de
pessoas  nos  espaços  externos  (paé tio)  dos
Santuaé rios, Igrejas, Templos e similares;

 As  missas,  cultos  e  similares  ficam
permitidas  de acordo com o protocolo  do
Estado.



comunhaã o), 
recolocando a 
maé scara 
imediatamente 
depois. 

* AMAU / Comiteê  Regional


