PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

DECRETO No 1.279, EM 21 DE MÀtO DE 2021

DETER}II}iA A APLICAÇÃO I}AS MEDII}AS
§,IOI{TTORAMENTO,. PREVEhTÇÃO f,
ENFREITiTANIEIíTO A P,{NDEMIA DE COVID19 NO Ânrgrro Do frItiNrcírro DE P()RTÃG, E
nÁ oi rn.rs FR,oi;iDÊ\('iÂs.
O Pret-eito Munrcipal de Portão. no
tio iviunicipai.
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àmbito do }lstacio cio l{io Grande do §ul o Sistema de Ar.,isos. Alerlas e Açoes para trns de
monitoramento prevenção e enfrentalxento à pandemia de COVID-19,
Considerando que o referido l)ecreto prevê que a atuação do Poder Público no
monitoramento. prev-enção e enf,rentamento à pandemia causada pelo novo Coronavirus (COVID.--^.,À.,
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Í:istado:

Considerando ainda que nüs termos do Decreto Estadual n." 55.882, de 15 de maio de
202

i

os Municípios poderão adotar protocolos de atividades variáveis próprios;

DECRET'A:

- Fica reiterada o estado de calanirdade pirblica no Municipio de Portão, para o
pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19).
enfrentamento da
Art.

1o

Ar-t. 2o -Fica detenninada a aplicação das nredidas sanitárias de prevenção e
enfretamento à pandemia de COVID-19" confonne protocolos gerais obrigatórios, protocolo de
ativrdades obngatórios e protocolo de atrvrdacles varrár,ers. pre\ lstos no Anexo lJnrco deste
Decreto.

Afi. 2o -Sern pre.juizo do regramento prcvisto no presente Decreto o MLrnicípio adotará,
naquilo que couber, o constante do Decreto Estadual n."-55.882, de 15 de maio de 2021 ou aquele
rlue vier a suctedê-io.
CAPÍTULO I

I)ÁS rviEDtDAS SANITÁRI{S DE PREVET:ÇÃO t EftFRENTATIETITO A PÀNDEiliIA
DE COVTD.I9

Art.

Às autoridades públi*as deverão e os cidadãos poderão exigir
dos protoeolos e providêneias necessárias para a prevenção e o enfrentamento
3u

CüViD-lq, tbsçrsada c disposto neste Decreto.

o
à
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Art.

4o

As rnedidas sânitáriâs de pre'.,ençâo e enÍr'entamento à pandernia de COr,ilD-19

classiÍlcam-se efi1:
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orotocolos de atividade obrisatórios. estabelecidos
<Jeste Decreto e de ãplicação obngatória. e
i11 - protocolos de atividade variáveis: estabelecidos

poÍ srlroo de atividades

apl rcação obri gatória;

It -

econômicas no Anexo L/nico

poÍ grllpo cle atividades

eeonômicas no Anoxo I-Tnico cleste f)eereto.

Parágralo único. Os protocolos cle atividade variáveis poderão estabelecer criterios de
funcionamento para os estâbelecimentos, públicos ou privados" comerciais ou indrxtnais. tais
colTlG:
1-

teto de operação e lotação dos ambientes:
de operação,
lli - horáno de tuncionamento;
IV - niedidas variár,cis, Çoitto o r"tronitoramento de temperatura
+-.,-1---11,,- I- --t- -rii'aDaiiiauulçS- üçrii.rc
uutias.

II - modo

e a iestagen-i dos

Ar1. 5u São protocolos gerais obrigatorios, de adoção obrigatória por todos, para fins de
prevctrção e de enfrentameriio à paneiemia de COViD- i 9. tientre ouiros.

I - a observância do distanciarnento social.

restnngindo a circulaçào. as visitas e as

reuniões presenciais de qualouer tipo ao estritarnenle necessarro.
It
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realização de quaisqr"rer tarefas. cofi1 a utilização de produtos assépticos, Ço1xo sabão ou álcool 70-oro
{setenta oor cento). bern como da hiuienizaçâo- com produtos adequados, dos instrumentos
domesticos e de trabalho.
III - a observância de etiqueta respiratória. cobrindo a boca com o antebraço ou lenço
,-lesca.rlar,el ao tossir or-r espiç.r211
iV - a observância do distanciarnento interpessoal recomendado de dois nretros, sempre
que possírrel. e não rlenos de um fl1etro, evitando-se a fonnaçãrl de aglomeraçôes de pessoa.s nos
recintos ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera. beni como nas calçaclas.
portarias e entracias dos predios e estabeiecimentos, publicos ou privados;
V - a manutenção <ios arnbrentes areiados e bem ventrlados. garantrndo a crrcitiaÇão e
renovação do ar, com portas e janelas abertas, sempre que possivel;
VI - manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção indir,riclualpara circulação ern
espaços putrlicos e prtvados acessl\/e1s ao publico, ern yras publrcas e efir tÍânsportes pubhcos
coletivos, em estabelecimentos comerciais, industriais e de ensino, templos religiosos e deniais
iocais fechacios eiri que iraja reunião de pessoas, bem colr1o Íras suas rcspecirvas áreas dc circulação.

§ 1'E tambérn obrigatório o uso da máscara
rjesie artigo, tlenite outros. nos seguinies iucais:

I - hospitais r pcstos de saúde;
II - eievadores e escadas, inciusive rolantes;

IIi

- repartições públicas;

<le

proteção facial de que trata o
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e cinema,
salas de aula, bibii+tecas, recintos de trabalho coletivo, salas de teatro

IV -

cluando pennitido o seu funcionamento;

V - veicglos de transporte público.

coletivo e individr-ral. bem como os veiculos de

tlansp+de privaCa de passageiíos pcÍ r-neio de aplicatl."r;s;
VI - aglom.ruçã", de três ou mais pessoas. ainda que em ambiente aberto ou enr via
e corredores'
pública. tais como paradas de ônibus. filas" oarques" oraÇas. orlas. calçadas" escadarias
Vil - ônibus, aeronaves ou ernharcaçôes de uso coletivo fretados.
VllI - demais recintos coletivos techados, de natureza privada ou pública, destinados à
anente uti I i zaçãil si rnr-il tâ-nea por vá ri as pe-ssoa-s
i:enn

VI deste arttgo pode ser artesanal ou indristrial e
§ 2. A máscara a que se refere o inciso
e nariz cobertos'
sua utilização ileve estar bem àjustada e obrigatoriamente ruailteÍ boca
pre\'lsta no rnciso vI artigo sera dtspensacia no caso cie pessoas com
sensoriais ou coln
transtorno do espectro-aiúista, com deficiência intelectual, com def,rciências
de proteção
máscara
quaisquer outras deÍlciências que as irnpeçatr cle Íazer o uso adeqlrado de
cotno tro cas0 de
taciai, contbnne declaração medica. que-podera ser o-btrda por meio cirgrtat. bem
crianças cülli ixenos de três anos de idade.
§

j" A obrigaçáo

ent colaboração
§ 4. As concessionárias e empresas de transporte público clev'^rào.atuar

utilização obrigatoria de
Çom o poder púbiico na fiscaiização dL curiprimento das noÍmas de
trreius iic itatispr0ríe pot clas
lnáscaras cle proteção façitii, pit,i"rrár, inçir-rsive veiiar, r:iis ierirlinais e
pelo respectivtl
operados. a entraáa de passageiros em desacordo com as normas estabeleoidas
poder concedente.
cunprimento obrigatorio, por toda e qualquer estabelecimento destinado
comercial or-r rndr-rstriala Lrtilização simultânea por várias pessoas" cle natureia r-ruhlica ou privada,
o responsável cumpri-las
fechado ou abefto, com atendimento a púbkco arnplo ou restrito, devendo
clientes ou usuários- os seguintes
e, q*anel.1 for o caso, exigir o ,", ar*primento peios .roptegados,
protocclos de pre',ienção à pand-emia de COVID-19:

Art.

6o. São de

i - higienizar, durante o período de funcionamento e sempre quando do inír'ioetc'das
)'
atividades, as iuperticies de toque (mesas' equipamentos, cardápios, teciarlos'

preferenciahnente càrn álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;
Il - rnanter à disposiçao" ou entrada no estabelecimento e em locai de Fácii acesso'
clientes e dos funcionários do
áicr"rol em gei setenta por cento. cu sirnilar. para a utilização dos

local;

â^á+.a? l^^^;"
.:to crrculação
,.irn,riqr.ãn e
,- áreas
Árêac Çol1lBns
írnrr Çofil os ststemias dg ar condlctOnado
locais de
- manter
janela externa aberla ou
linipos (filtrtis e dutos) e. obrigatoriainente, iaanter pelo lnc'nos urra

lil

.luuiqua1' uira ai:e liura, coriti'ibuiricio paÍa a fenovação rie ar.
IV - adotar medida, puiu reduzir Íluxos, contatos e aglomerações de clientes e
que possívei, sem comprometer
fgncionários, adotantlo o trabaiho e o atendimento remotos sempre
as atividacies.

ii distanciamçntc entre as íiessoei-§
nas deBenrl*:;-:eias t:r-t Írrcas it*
itrabalirail-rres, riiett*s" usuirriC's. etc,i pÍesent*s. itmuita$eamente.
Ít--,'sãâi11eniq:" ii* redutil
cireuiai:ãr; +u dc perr:a*ên*ia ii* e:rt*.i;ejecirient*. incliisil+ FCÍ ixtis'jÊ
liletr$s cEtre jT\Y
.Íri *iim*r* de úeias r:u d* estâr"-{-==Ês ile tral:a1ho. cistançiarr:e*tc t'iiínimi: de dois
'\'Y'
V

e sírri-]c.i

{-:r,=

-- adr-:lal as pravidênçias necessánas par* ass*gtiíar

reslâuranter

r-.u espãc.cis

d* aiimentaçã*, rienfi:e ;;utras r:red!da:;

eaht\'e-t::
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VI - *ranter alixados na entrada ,Jo estaileleciment+ e em lacais estrategicos, de fácil
visualização, eartazes contendo infonnações sanitárias sobre a obrigatoriedade do uso de máscara,
hiuienização e cuidados para a orevenção à r:an<Jernia de L'OVID-19. alem da indicação da Iotação
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VII - instruir seus ernprcgados aÇerca da obrigatoriedacle da adoçâo de cuitjados

nessoais. sobretudo da lavagem das mãos ao fitn cle cada turno. da r-rtilização de pro4utos assepticos
drirante o desenipenho de suas tareias, cclrllo álcool em gel setenta por cento, da manutenção cia
limpeza dos instnunentos de trabaiho, trem como <1o modo correto de relacionamento com o públic.
no perioel-o de emergência de sairde pirhliea decorrente r1a- pandernia. cle covID-lg. e

VIil -'

encaminhar, inrediatan'tente, para atendimento medico os empregados que
apresentem sintomas de contaminação pelc novo Coronavírus (COV11;*19)- deierÀinando a
afastatnento do trabalhr: confonne determinação medica, ressalvados os câsos ern que haja
prottlcolos específicos de testagera e de retorno à atir,idade daqueles que tenham resr-rltado negativo.

Art.'J". Os protocolos de atividade obrisatórios são os estabelecidos por grupo

atividade econômica no Anexo Unico deste Decreto.

::ào ds

Art. 8o. Os pratocolc,s de atividade rra-riáveis. Çonstarles
aplicrçã,; obrigator"ia ern tado o IVLrnrctpr,,,

der

de

Anexo Llnicc deste Decreto.

Art. 9o. O

funcionamentt-t ou a aberlura para atendirnento ao pirblico, poÍ todo e
estr.helecirnento:ltiiaCt: nc terntóric rnunrcipal. scrnente s;erá auroriztdc se ctendiclcs
curnu lativarnente:
qLra.lqr"rer

I - os protocolas gerais abrigatórios estabelscid*s neste Decretc;
I1 - os protocolos de atividade abrigatórios estabelecidos no Anexo Unico

III - os protocoios de atividade variáveis estabeleçidos pelo Município;
iY - as norÍnas específicas estabelecidas nas Portarias da SecretariaEstadual
V - as respeetivas normas munieipais e Estaduais vigentes.
CÁPÍTT]LO

deste

da Saúde:

II

DAS ATIYIDÁDES E SERVTÇOS ISSENCIAIS

Art. 1U. As medirlas de prevençào e de entientamento à pantlemra de CüVIII*Iq
deverão resguardar o exercício e o Íuncionamento das atrvidades públiCas e privadas essenciais,
f,cando vedada o seu fecharnento tcta1.
Parágrafo úniço' São atividades públi*as e privadas essenciais aquelas indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da ccmunidade, assim consideradas aquelal que. se não
atendidas, colocain em perigo a stbrevivênci4 a sai:de c$ â seguíaliça da pcpglaçao, nor t.r*o,
hà
artigo 17 do Decreto Estaduai t,o 55.882,de 15 de maio deZ}Zt.

cAPÍrut,offi
DAS sANÇÕES

à#

lVÍ,xr,
}eÜ
\
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r\.Í.

ll. Constitui crirne. ncs tL'nnos do,Jisi-''çr51s no art. 168 dc Codigo Penal. iní'ringrr
Poder Pirblico destinada a irnpedir introdução ou propagação de doença

ilo

determinação
contagiosa.

Parágratb único. As autoridades deverão adotar as providências cabíveis para a punição,
crvei" adrninistrativa e criminal" Lrein como parâ â orisão. em flasrante. qr:ando for o caso" de todos
aqueles que descumprrrem ou coiaborarem para o descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto.

Art. 12. O descumprimento das rnedidas sanitárias definiclas nos termos deste Decreto
será punido, nos tennos dos arts. 2*,3o; alinea ç,6o, 10 e 58 da Lei Estadual n" 6.503, de 22 de
dezembro de 1972. com as sançôes estabelecidâs nos arts. 2o e i0 da Lei Federal 6.437, de 20 de
agostü de 1977, na lorma do disposto nos arts. 1l e 13 deste Decreto.
Art. 13" Sem prejLrízo das sançÕes de natureza civil ou penal c.abíveis. são infrações às
medidas sanrtárias estabelecidas para a prevenção e enfrentamento à pandernia de CCVID-19.
passívers das segrirntes sanções:

i - iiirpcdii uu iií'iruiiar a apiicaç;iir ric iircdiiias sariiiáiias rclaiir a: a5 cluciiças
transmissíveis pelas autondades sanitárias:
Pena - advertôncia, e/ou n:ulta:
ii - ubsia.r rru dií-rcLritar a açãa Íisçaiiza*iora das auioririaties sriniiárias r,umprtenics nu
erercíc.io de suas f-unções.
Pena - advertência- interv'enção. interdição. cancelamento de licenca eiou multa:
Ii

t rl

t
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Pena - advertência. apreensão- inutilização erou interdição do produto; sr-ispensãc de
venda e/ou fabricação i1o produta. cancelamento do resistro do produto: interdição parcial ou total
do estabeleciil"]ento- cancelanrento de autorizaçãcl para funcic'rnamento da empresa, Çancelarnento do
alvará de licenciarnento do estabeiecimento" proibição de propaganda e/ou rnulta.
IV - descumprrr a. prorbiçà,o ,l"etentina-d,a- em Decreto oLr ato da- Secretaria- da Saircle rle
ailertLira de estabelecunentos comerciais para atendimento ao publico.
Fena advertência, interdição parcial ou total do estabelecin:ento; çançelamento de
autorizaçâo pâra funcionamento da empresa. canceiamento do aivará de licenciamento dc
estabelecimento: eiou muita;
V descunrprir os protocolos clue estabelecern as rnedrdils sanltanes seumcnladas para
flns de prevenção e de enfrentainento à pandemia causada pelo novo Coronavirus (COYID-19;:
Pena - advertôncia. interdiçãc parcial ou total do estabelecimento; cancelamento de
autorização parâ tuncronamento da efllpresâ. cancelamento do alvará de lrcencranrento do
esiabeieciinenta. proibi!.ão de propaganda elou inulta;
Vi - descurrtprir a proibição detenninada em üeçtçio ou ato cia Secreiaria da SaíLde dc
realização de t-estas" reuniões ou eventos. fonr:açào de filas e aglomerações de pessoâs nos recintos
ou nas áreas internas e externas de circulação ou de espera. bem conro nas Íaixas de areia das
praias" caiçacías, portarias e eniraeias iios prédios e estabeiecirnentcs, pírbiicos ou privados.
Pena - advertência, interdição parcial ou totâi do estabeleciment*, elou multa;
Vli - descurrprir a detenninaçã+ legal de ma*tor b*ca e $sriz c+beítcs p+í rsráscara ft,
proteção individu*l para cireulação em espaçcs públicos e privadcs acessiveis ao púL:iico,
públic*s e em transportes públieos eoletivas:
F*na - adveÍtência ou multa;
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VIU - descumprir as dernais atos ematrados das autoridades santtárias compeí.entes
visando à aplicação da iegislação per-tinente, nâo especif,rcados nos incisos IY a VII deste artigtl:

do produto. suspensão de
.l Liiud
.-l+ rqurl
Í'nh:"ic,sç§3 Co prcdirlo- cancrlainentc do i"eglstl"c Cc prodiitu: inlerdlçàc parclal oii
^n,lr L,o'^,,
u!
uu
total do estabelecimento; cancelamento de autorização para luncionamento da empresa,
Pena

- advertênçia. apreensão. inr-rtilização

e,rou interdição

çancelainento do alvará de licenciamento do estabeleçimento. proibicão de propaganda elou nrulta-

-

Para aplicação da pena de multa^ deverão ser observadas as
cÍeterrainações pievistas nos parágratbs do art. 3zl. do Decreto Estadual n" 55.882. de 15 de maio de
Parágrato único

202
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CAPÍTIJLE} VI
DA FTSCALTZAÇÃO
Coruitâ de Fisea.liza-çâ-o Tenporária, para intensificar
as açÕes Íiscalizatórias em estabelecimentos e çoibrr as atividades e posturas incompativeis com as
erções de combate à propagaçãa do COVID-I9.

AÍt.

14. Fica reiterada a cria,ção

§ll" -

0

ei-o

Llomitê de Fiscalização Temporária atuará enquanto durar
calamidade decretado peio Municipio de Portão.

o

estado de

§2" - Comitê de Fiscalização Temporária possui as seguintes atribuições.
I - promoyer a fiscalização de todas as dernandas relacionadas a epidernia causada pelo

CO\rlD-19;
- prestar suporte às diligências necessáÍlas ao exercício da tiscalização;
1i - Reneter- quando Í-or o caso- a questão à i-iscalização para adoção das rnedidas legais
11

cabíveis.
atuação:

IV V-

promover a execução de políricas preventir.as e educativas nas áreas de sua
planejar, supervisionar. pr.)grarnar. coortienar. orientar, elaborar e oontrolar

as

íiscaiização iias ações referentes à epicietnia causaiia peio CÜViD-i9,
VI - solicitar apoio operacional de outros Órgãos da administração munrcipal para
efetivação das ações realizadas por seus agentes.
Vii - receirer as denuncias encarninhadas referentes à epiciemia causa<ia peio COVID-

ativiciades

<ie

1C)

§3'- O Comitê

c1e

Fisçalização T.emporária posslll a seguinte estrutlra adnuntstrattr;a-

I - Diretci'Ceral de Dívida Ativa Cadas"ro Imobiliário e r'iscalizaçào.
Ii - Equipe de Fiscais.
Ill - Agentes de Sairde.
IY - Agentes da Vigilância Sanitaria;
V - Orientadores - integrantes da Seçretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito
Transportes;

;" -.-J

e

ffiff::::*:ry
"::':;ffi:j.-::""
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I - planejar, coordenâr

'Iernporária:

e prorno\./er a execução das atirridades dc Cornitê de Fiscalizacã*

II - realizar

a supervisão das atrvidades do Comitê de Fiscalização Temoorária:
Itr[ - requisitar sen'idaíes qi]e e:,eÍçârii o cargc Ce Fiscal cu Agente de Fiscalizaçãc paia
compor a Equipe de Fiscais;
JV - requisitar equipan'ientos necessários ao cumprimento das atividades do Cor-nitê cie

Fiscaiizaçâo, e,
V - zelar pelo regular andamento dos expedientes adrninistrativos sujeitos ao Cornitê de
Fi scal i za-ção Temporá_ria.

§5o

- Cornpete à Equipe de Fiscalir-açáo..

I - realizar as fisçalizações diretamente nos locais denunsrados.
- responder e ÍinalizaÍ os protocolos- conlorme as normativas expressas nos decretos
i'cfci"entes a normas e <iíreirlzes cstabclec;das pâra o cnfi"entainento da epidernia caiisada pelo
COVIDOl9;
III - lavrar notificações e autos de inÍiacão. e
IV - proceder a interdiçào de estabelecimentos.

Ii

b§óo

- Compele aos âgentes de

I - Dar apoio

sa.ird-e e ai-lentes da-

vigiiâncra- sanitá-ria-:

aos Íiscais, dentro das competências de snas atribuições e, se necessário.

lar,'rar notificações e autos de infiação.

iI

- responder e f,inalizar os protocoios. conibnne as nonnatrvas e,\pressas nos decretos

ref-erÊntes à normas e drretnzes estabeiectdas para o entlentamento a propasaÇão do COVTD_'l9:

III - orientar os estabelecimentos e os transeuntes das nonras e procedimentos de
higienização e assepsia, bem como, procediurentos que auxiliem no combate a pÍopagação do
ct)vtD-19

§7"

-

Competc aos iniegraníes ria Sccretaria cie Seuurariça

designados:

e

riemais servidores

i - dar apoio aos iiscais e agenies. itientii'icaniic' irreguiaririades e prr-iceciimeniris que
contrariem as normas sanitárias rrigentes.
1I - orientar os estabelecir:leijtos e Gs tÍanseunles das ncrmas e proceCiurentcs de
higienização e assepsia, betn coilro. procedimentos que auxiiiem no combate a pÍopagaçâo do
COVID-19
§8o - Poderão ser convocados para compor equipe de Orientadores os sen idores
efetivos e Êargos em comissão ou cott "DCA" independentemente de Secretaria ao qual sejam
l.-+.,1^^
iUi(trii):).

CAPITULO Y
DA§ Dí§PO§íÇÕES GERATS

Ârt.

15.Sem prejuízo do previsto neste üecreto, deverão ser obedecidas as dis
previstas no Decretc Estadual n.o 55.882, de i5 de maio de Z*Zl,enquant* vigente.
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Art. 15. Serã''r consideradas como ati.*,idades essenciais, prerristas neste decreto e ane:;c"
aquelas constantes colxo atividade principal no alvará eiou no cartâo CNIPJ.

Art. iT.ilsie Decreir, eiríra ein vigor *a data,ia sua pr-ri-,iicação, íicaiirlu

revuga,Sas as

disposições em contrário

Paitão ( RS ) , Gabinete do lixeciitivc l,{unicipal" ci:i

2l

de

da Administração e Planejarnento

Registrada no Livro n" 41 e Publicada

no dta 2l/Q51202 I no painel desta Prcfeihrra.
I{egistre-se e Putrlique-se.
Data supr*.
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ANEXO ÚNICO
PROTOCOLOS DE ATIVIDADE OBRIGATÓRIOS E VARIÁVEIS
Art.2º do Decreto nº7.048, de 19 de maio de 2021.
Grupo de
Atividade

Administração
e Serviços

Agropecuária
e Indústria

Agropecuária
e Indústria

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Atividade

Serviços
Públicos e
Administração
Pública

Agropecuára

Indústria e
Construção
Civil

Serviços de
Utilidade
Pública
(Energia, Água,
Esgoto e
outros)

Informação e
Comunicação
(imprensa,
produção de
áudio e vídeo,
rádio, televisão,
telecomunicação
e outros, exceto
salas de cinema)

CNAE2
dígitos

84

1, 2, 3

5 a 33 e
41, 42,
43

35, 36,
37, 38,
39

58, 59,
61, 62,
63

Risco
Médio da
Atividade

Protocolos de
Atividade
Obrigatórios

Protocolos de Atividade Decreto Municipal

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo,por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

Indústrias: Portaria
SES nº 387/2021
Portaria SES nº
388/2021

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima depessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima depessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.
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Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Comércio

Atividades
Administrativas
e CallCenter

Vigilância
e
Segurança

Transporte
de carga

Estacionamentos

Manutenção e
Reparação de
Veículos e de
Objetos e
Equipamentos

Posto de
Combustível

77, 78,
79, 81,
82

80

49 e 50

52

45, 95

47

MédioBaixo

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

 Estabelecimento e controle da
ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,
portipodeambienteeárea
útildecirculaçãoou permanência:
Ambienteaberto:1pessoaparacada2
m²deárea útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima depessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil
 Vedada a permanência e o
consumo de alimentos e bebidas no
pátio (área da pista e do posto de
gasolina);
 Respeito aos protocolos das
atividades específicas, quando
aplicável:
- Restaurantes, bares, lanchonetes
e espaços de alimentação:
conforme protocolo de
"Restaurantes etc."
- Comércios: conforme protocolo de
"Comércio etc."
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Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Saúde e
Assistência

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Correios e
Entregas

Bancos e
Lotéricas

Atividades
Imobiliária,
Profissionais
, Científicas
e Técnicas

Assistência
Veterinária e
Petshops
(Higiene)

Organizações
Associativas
(Conselhos,
Sindicatos,
Partidos, MTG
etc)

Lavanderia

53

64, 66

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

75, 96

94

96

MédioBaixo

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil
 Demarcação visual no chão de
distanciamento de 1m nas filas e
deocupação intercalada das
cadeiras de espera;
 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil
 Demarcação visual no chão de
distanciamento de
1m nas filas e de ocupação
intercalada das cadeiras de espera;
Distribuição de senhas,
agendamento ou alternativas para
evitar a glomeração;

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência:Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil.
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Comércio

Administração
e Serviços

Saúde e
Assistência

Saúde e
Assistência

Comércio e Feiras
Livres (de
alimentos e
produtos em
geral)

Serviços
Domésticos,
de
Manutenção e
Limpeza de
condomínios
e residências

Assistência à
Saúde
Humana

Assistência Social

Médio

Portaria SES nº
389/2021

81, 97

Médio

Obrigatório uso de
máscara por todos
(empregados e
empregadores);

86

Médio

47

87, 88

Médio

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 4m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 6m² de área útil
 Definição e respeito de fluxos de
entrada e saída de pessoas, para
evitar aglomeração;
 Demarcação visual no chão de
distanciamento de1m nas filas e de
ocupação
intercaladadascadeirasdeespera;
 Distribuição de senhas,
agendamento ou alternativas para
evitar a glomeração, quando
aplicável;
 Feiras livres–Distanciamento
mínimo de 3m entre módulos de
estandes, bancas ou similares;
 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 4m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 6m² de área útil.

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m²deárea
Útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil
 Definição e respeito de fluxos de
entrada e saída de pessoas, para
evitar aglomeração;
 Demarcação visual no chão de
distanciamento de 1m nas filas e
de ocupação intercalada das
cadeiras de espera;
Distribuição de senhas, agendamento
ou alternativas para evitar
aglomeração, quando aplicável;

Portaria SES nº
385/2021

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil
 Definição e respeito de fluxos de
entrada e saída de pessoas, para
evitar aglomeração;
 Demarcação visual no chão de
distanciamento de 1m nas filas e
de ocupação intercalada das
cadeiras de espera;
 Distribuição de senhas,
agendamento ou alternativas para
evitar aglomeração, quando
aplicável;
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Cultura,
Esporte e
Lazer

Administração
e Serviços

Museus,
Centros
Culturais,
Ateliês,
Bibliotecas,
Arquivos e
similares

Funerárias

90, 91

96

Médio

Médio

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

Em caso de óbito por Covid19, lotação máxima de no
máximo 10 pessoas, ao
mesmo tempo

 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 4m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 6m² de área útil
 Definição e respeito de fluxos de
entrada e saída de pessoas, para
evitar aglomeração;
 Demarcação visual no chão de
distanciamento de1m nas filas e de
ocupação intercalada das cadeiras
de espera;
 Distribuição desenhas, agendamento
ou alternativas para evitar
aglomeração,quando aplicável;
 Reforço na comunicação
sonora e visual dos
protocolos;
 Distanciamento mínimo de 4m
entre artistas epúblico,
sobretudo quando artista não
utiliza máscara;
 Início e término de
programações não
concomitantes, quando houver
multis salas, para evitar
aglomeração;
 Intervalo mín. de 30 min entre
programações com troca de
público, para evitar aglomeração e
permitir higienização.
 Estabelecimento e controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por tipo de ambiente
e área útil de circulação ou
permanência: Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 4m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 6m² de área útil
Velórios com duração máxima de
3 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Administração
e Serviços

Hotéis e
Alojamentos

55

 Definição e respeito da lotação
máxima conforme a creditação do
estabelecimento no Selo Turismo
Responsável do Ministério do
Turismo:
Com Selo Turismo Responsável: 75%
habitações
Sem Selo Turismo Responsável: 60%
habitações
*A adesão ao Selo Turismo
Responsável é opcional.

Médio

 Respeito aos protocolos das
atividades específicas, quando
aplicável:
- Restaurantes, bares,
lanchonetes e espaços coletivos
de alimentação: conforme
protocolo de "Restaurantes etc."
- Atividades esportivas, área de
piscinas e águas, saunas,
academias, quadras etc.: conforme
protocolo de “Atividades Físicas etc”;
- Eventos: conforme protocolos de
"Eventos infantis, sociais e de
entretenimento“
ou
“Feiras
e
Exposições
Corporativas,
Convenções, Congressos”.
 Autorizada a abertura das áreas
de lazer para crianças, em
ambientes
abertos,
exclusivamente;
Fechamento
das demais áreas comuns.

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Administração
e Serviços

Condomínios
(Áreas
comuns)

Transporte
Coletivo
(coletivo
municipal,
metropolitano
comum,
ferroviário e
aquaviário)

Transporte
Rodoviário
(fretado,
metropolitano
executivo,
intermunicipal,
interestadual)

81

49, 50

49

Médio

Obrigatório uso de
máscara por empregados,
colaboradores e
moradores.

Médio

Manter janelas e/ou
alçapão abertos ou adotar
sistema de renovação de
ar.

Médio

Manter janelas e/ou
alçapão abertos ou adotar
sistema de renovação de
ar.

 Respeito aos protocolos das
atividades específicas, quando
aplicável:
- Restaurantes, bares,
lanchonetes e espaços coletivos
de alimentação: conforme
protocolo de "Restaurantes etc."
- Atividades esportivas, área de
piscinas e águas, saunas,
academias, quadras etc.: conforme
protocolo de “Atividades Físicas etc”;
 Autorizada a abertura das áreas
de lazer para crianças, em
ambientes abertos,
exclusivamente;
 Fechamento das demais áreas
comuns (salão de festa,
churrasqueiras compartilhadas
etc.).
 Lotação máxima de passageiros
equivalente a 60% da capacidade
total do veículo;
 Definição e respeito de fluxos de
entrada e saída de passageiros,
para evitar aglomeração;
 Adoção da lotação máxima
definida por regra vigente no
município de partida do
veículo.
 Lotação máxima de passageiros
equivalente a 75% da capacidade
total do veículo
 Definição e respeito de fluxos de
entrada e saída de passageiros,
para evitar aglomeração;
 Adoção da lotação máxima
definida por regra vigente no
município de partida do
veículo.
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Portaria SES-SEDUC nº
01/2021

Educação

Educação

Cultura,
Esporte e
Lazer

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

Formação de
Condutores
de Veículos

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

85

Médio

Distanciamento mínimo de
1,5 metro entre
classes,carteiras ou similares
Transporte escolar
conforme Portaria SESSEDUC nº 01/2021

85

Médio

90, 93

Médio

 Definição e respeito à ocupação
máxima das salasde 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
lotação máxima das salas de aulas
e/ou adecisão dos alunos ou
responsáveis quanto à adesão ao
ensino presencial.
 Aulas e exames teóricos
realizados
preferencialmente na
modalidade remota;
 Quando houver atividades em sala
de aula,definiçãoe respeito à
ocupação máxima das salas de
aulas ou ambientes de
aprendizagem conforme
distanciamento mínimo de 1,5 metro
entre classes, carteiras ou similares;
 Atendimento individual, sob
agendamento,para aulas
práticas ou entrega de
documentos.

Portaria SES nº
391/2021;
Público Exclusivamente dentro
dos veículos, vedada abertura
de portas e circulação externa,
exceto para uso dos sanitários;

 Uso obrigatório e correto de
máscara, cobrindo boca e nariz
sempre, inclusive dentro do veículo;
 Distanciamento mínimo de 2m
entre veículos; Elaboração de
projeto (croqui) e protocolos
de prevenção, disponível
para fiscalização;
 Priorização para venda e
conferência de ingressos por
meio digital e/ou eletrônico;
 Venda de alimentos e bebidas
exclusivamente por meio digital e
entregues no carro;

Portaria SES nº
390/2021;

Administração
e Serviços

Restaures,
Bares,
Lanchonetes,
Sorveterias e
similares

56

Alto

Vedada a permanência de
clientes em pédurante o
consumo de alimentos ou
bebidas;
Vedado abertura e ocupação
de pistas de dança ou
similares;

 Estabelecimento e rígido
controle da ocupação
máximade 40% da lotação;
Apenas clientes sentados e em
grupos de até cinco
(5) pessoas;
 Vedada a realização de 'eventos' tipo
happy hour;
 Vedada música ao vivo e/ou alta
que prejudique a comunicação entre
clientes;
 Operação de sistema de buffet com
instalação de protetor salivar, com
funcionários e/ou clientes servindo
com o uso obrigatório de luva na
mão que manuseia os talheres, com
lavagem prévia das mãos ou utilização
de álcool 70% ou sanitizante similar
por funcionário e clientes e com
distanciamento e uso de máscara de
maneira adequada.
 Horário de Funcionamento máximo
até às 23h, permitido a entrada de
clientes até às 22h.
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Administração
e Serviços

Missas e
Serviços
Religiosos

94

 Estabelecimento e rígido
controle da ocupação máxima
de 50% das cadeiras,
assentos ou similares;
 Ocupação intercalada de assentos,
com ocupação de forma espaçada
entre os assentos e de modo
alternado entre as fileiras,
respeitando distanciamento mínimo
de 1m entre pessoas e/ou grupos de
coabitantes;
 Atendimento individualizado, com
distanciamento mínimo de 1metro;
 Proibido o consumo de alimentos e
bebidas, exceto o estritamente
necessário para a realização do
ritual ou celebração (por ex.:
eucaristia ou
comunhão),recolocando a máscara
imediatamente depois.

Alto

 Horário de Funcionamento
máximo até às 23h.

Administração
e Serviços

Serviços de
Higiene Pessoal
e Beleza
(cabelereiro,
barbeiro e
estética)

96

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupação máxima de pessoas ao
mesmo tempo, por área útil de
circulação ou permanência no
ambiente fechado: 1 pessoa para
cada 4m² de área útil
 Distanciamento mínimo de 2 metros
entre postos de atendimento
(cadeiras, poltronas ou
similares);Reforço na comunicação
sonora e visual dos protocolos para
público e colaboradores;

Alto

Portaria SES nº
393/2021;
Exclusivo para prática
esportiva, sendo vedado
público espectador;

Cultura,
Esporte e
Lazer

Atividades físicas
em academias,
clubes, centros
de treinamento,
piscinas, quadras
e similares

96

Alto

Autorizada a ocupação dos
espaços exclusivamente para
a prática de atividades físicas,
vedado áreascomuns não
relacionadas à prática de
atividades físicas (ex.:
churrasqueiras, bares,
vestiários, lounges etc.).

 Presença obrigatória de no mínimo
um (1) profissional habilitado no
Conselho Regional de Educação
Física (CREF) por estabelecimento
(exceto em espaços de quadras
esportivas);
 Estabelecimento e rígido controle
da ocupação máxima de pessoas
ao mesmo tempo, por tipo de
ambiente e área útil de circulação
ou permanência: Ambiente
aberto: 1 pessoa para cada 8m² de
área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa
para cada 16m² de área útil
 Esportes coletivos (duas ou mais
pessoas) com agendamento e
intervalo de 30 minutos entre
jogos, para evitar aglomeração na
entrada e saída e permitir
higienização;
 Distanciamento inter pessoal
mínimo de 2 mentro atletas
durante as atividades;
 Obrigatório uso de máscara
durante a atividade física, salvo
exceções regulamentadas por
portarias
Da SES;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller
TodasNota Informativa nº 18
COESES-RS de 13 de
Agosto de 2020;
Cultura, Esporte
e Lazer

Competições
Esportivas

Alto
93

Exclusivo para prática
esportiva, sendo vedado
público espectador;
Futebol Profissional:
- Protocolo Detalhado e
Manual de Diretrizes
Operacionais do Futebol
Gaúcho 2021 da FGF;
- Diretriz Técnico
Operacional de Retorno das
Competições da CBF;
Protocolo de Operações para
competições de clubes da
Conmebol (2021).

Educação

Cultura,
Esporte e
Lazer

Ensinode
Esportes, Dança e
Artes Cênicas

Clubes
sociais,
esportivos e
similares

85

93

 Horário de Funcionamento
máximo até às 23h

 Autorização préviado(s) município(s)
sede;
 Treinos e jogos coletivos fora da
competição
Conforme protocolos de “Atividades
Físicas etc.“.
 Reforço na comunicação
sonora e visual dos
protocolos para público e
colaboradores
 Respeito aos protocolos de
“Atividades Físicas etc.“.
 Quando houver atividade sem sala
de aula,definição e respeito à
ocupação máxima das salas de
aulas ou ambientes de
aprendizagem conforme
distanciamento mínimo de 1,5 metro
entre classes,carteiras ou similares.

Alto

Alto

 Vedado compartilhamento de
equipamentos ao mesmo
tempo,sempré via higienização
com álcool 70% ou solução
sanitizante similar;
 Reforço na comunicação
sonora e visual dos
protocolos para público e
colaboradores;

Vedado público espectador
das atividades esportivas

 Estabelecimento e rígido controle
da ocupação máxima de pessoas
ao mesmo tempo, por tipo
deambiente e área útil de
circulação ou permanência:
Ambiente aberto:1 pessoa para
cada 8m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa
para cada 16m² de áreaútil
 Respeitoaos protocolosdas
atividades específicas,quando
aplicável:
- Restaurantes, bares,
lanchonetes e espaços coletivos
de alimentação: conforme
protocolo de "Restaurantes etc.“
- Atividades esportivas, área de
piscinas e águas,saunas,
academias,quadras etc.:conforme
protocolo de“Atividades Físicas etc”;
- Danças e ensaios tradicionalistas:
conforme protocolo de "Ensino de
Esportes, Dança e Artes Cênicas". Eventos: conforme protocolos de
"Eventos infantis, sociais e de
entretenimento“ ou “Feiras e
Exposições
Corporativas,Convenções,Congress
os”.
 Autorizada a abertura das áreas
de lazer para crianças, em
ambientes abertos,
exclusivamente,com a presença
de responsáveis;
 Fechamento das demais
áreas comuns(como
churrasqueiras, lounges etc.);
 Reforço na comunicação
sonora ev isual dos
protocolos para público e
colaboradores;
 Horário de Funcionamento
máximo até às 23h,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

PortariaSESn
º391/2021

Cultura , Esporte
e Lazer

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

Vedada a
permanência de
clientes em pé
durante o consumo
de alimentos ou
bebidas;
Alto
Vedado abertura e
ocupação de pistas
de dança ou
similares;
Vedada a realização
de eventos com a
presença de público
acima de 150
pessoas,
independente do
ambiente (aberto
oufechado).

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupação máxima de pessoas ao mesmo
tempo, por tipo deambiente e área útil de
circulação ou permanência: Ambienteaberto:1
pessoa para cada 8m ² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada
16m² de área útil
 Público máximo de 100 pessoas;
 Duração máxima do evento (para o público)
de 4 horas;
 Alimentação exclusivamente com operação
em conformidade com o protocolo de
“Restaurantes etc.”.
 Vedados alimentos e bebidas expostos
(mesa de doces, salgados e bebidas);
 Priorização para venda e conferência de
ingressos, inscrições ou credenciais por meio
digital e/ou eletrônico;
 Vedado compartilhamento de microfones
semprévia higienização com álcool 70% ou
solução similar;
 Reforço na comunicação sonora e visual
dos
protocolos
para
público
e
colaboradores;
 Horário de Funcionamento máximo
até às 23h,

Cultura,
Esporte e Lazer

Demais
Eventos não
especificados,
em ambiente
aberto ou
fechado

82,90,
91,92,
93

Alto

Realização
não
autorizada;
Sujeito à interdição
e multa;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller
PortariaSESn
º391/2021;

Administração e
Serviços

Feiras e
Exposições
Corporativas,
Convenções,
Congre
-ssos e
similar
es

82

Alto

Autorização,
conforme número de
pessoas
(trabalhadores
epúblico) presentes
ao mesmo tempo:
- até 300
pessoas: sem
necessidade de
autorização;
- de 301 a 600
pessoas:
autorização do
municípiosede;
-de 601 a 1.200
pessoas:
autorização do
município sede e
autorização regional
(aprovação de
nomínimo de 2/3 dos
municípios da
Região Covid ou do
Gabinete de Crise
da Região Covid
correspondente);
- acima de 1.200 e
até 2.500 pessoas,
no máximo:
autorização do
município sede;
autorização regional
(aprovação de
nomínimo de 2/3 dos
municípios da Região
Covid ou do Gabinete
de Crise da Região
Covid
correspondente) e
autorização do
Gabinete de Crise do
Governo Estadual,
encaminhada pela
respectiva
prefeitura
municipal.

 Elaboração de projeto (croqui) e
protocolos de prevenção, disponíveis para
fiscalização;
 Estabelecimento e controle da ocupação
máxima de pessoas ao mesmo tempo, por tipo
de ambientee área útil de circulação ou
permanência: Ambientes com circulação em
pé (estandes,corredores etc): 1 pessoa para
cada 8m² de área útil Ambientes com público
sentado: 1 pessoa paracada 4m² de área útil
 Distanciamento mínimo entre pessoas em
ambientes com público sentado conforme
permissão para consumo de bebidas na plateia:
- Permite: 2 metros entre pessoas;
- Não permite: 1 metro entre pessoas;
 De marcação visual no chão de distanciamento
de1m nas filas e de ocupação intercalada de
cadeiras, assentos ou similares;
 Distanciamento mínimo de 3m entre módulos
de estandes, bancas ou similares quando não
houver barreiras físicas oudivisórias;
 Distribuição de senhas, agendamento ou
alternativas para evitar a glomeração, quando
aplicável;
 Início e término de programações não
concomitantes, quando houver multissalas,
para evitar aglomeração;
 Intervalo mínimo de 30 min entre
programações com troca de público, para
evitar aglomeração e permitir higienização;
 Priorização para venda e conferência de
ingressos, inscrições ou credenciais por meio
digital e/ou eletrônico;
 Reforço na comunicação sonora e
visual dos protocolos para público e
colaboradores;
 Vedado compartilhamento de microfones
sem prévia higienização com álcool 70%
ou solução similar;
 Alimentação exclusivamente em espaços
específicos (ex.:praças de alimentação),com
operação em
Conformidade com o protocolo de
“Restaurantes etc.”.
 Horário de Funcionamento máximo até
às 23h,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller
Público
exclusivament
e sentado,
com
distanciamento
;
Portaria SES
nº391/2021;

Cultura,
Esporte e
Lazer

Cinema,
Teatros,
Auditórios,
Circos, Casas
de Espetáculo,
Casas de
Shows e
similares

59,90,
93

Alto

Autorização,
conforme número de
pessoas
(trabalhadores e
público) presentes ao
mesmotempo:
- até 300
pessoas:sem
necessidade de
autorização;
- de 301 a 600
pessoas:
autorização do
município sede;
-de 601 a 1.200
pessoas:
autorização do
município sede e
autorização regional
(aprovação de no
mínimo de 2/3 dos
municípios da
Região Covid ou do
Gabinete de Crise
da Região Covid
correspondente);
- acima de 1.200 e
até 2.500 pessoas,
no máximo:
autorização do
município
sede;autorização
regional (aprovação
de no mínimo de 2/3
dosmunicípios da
Região Covid ou do
Gabinete de Crise da
Região Covid
correspondente) e
autorização do
Gabinete de Crise do
Governo Estadual,
encaminhada pela
respectiva prefeitura
municipal.

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupação máxima de 40% das cadeiras,
assentos ou similares;
 Distanciamento mínimo entre grupos de até
3 pessoas e conforme permissão para
consumo de alimentos ou bebidas na
plateia:
- Permite:2metros entre grupos;
- Não permite:1metro entre grupos;
 Autorizada circulação em pé durante a
programação apenas para compra de alimentos
ou bebidas (se permitido) e/ou uso dos
sanitários, com uso demáscara e
distanciamento nas filas;
 Autorizadouso do espaço também para
produção e captação de áudio e vídeo;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1m nas filas e de ocupação intercalada de
cadeiras,assentos ou similares,quando
aplicável;
 Distanciamento mínimo de 4m entre
artistas e público, sobre tudo quando
artista não utiliza máscara;
 Recomendação para que seja mantida
distância mínima de 2 metros entre artistas
durante as apresentações e que permaneça no
palco, além dos artistas, somente a equipe
técnica estritamente necessária;
 Rígido controle de entrada e saída do público,
sob orientação do organizador e conforme
fileiras, grupos ou similares, para evitar
aglomeração;
 Distribuição de senhas, agendamento ou
alternativas para evitar aglomeração, quando
aplicável;
 Início e término de programações não
concomitantes,quando houver multissalas,
para evitar aglomeração;
 Intervalo
mínimo
de
30min
entre
programações com troca de público, para
evitar aglomeração e permitir higienização;
 Priorização para compra e venda e
conferência de ingressos por meiodigitale /ou
eletrônico;
 Reforço na comunicação sonora e
visual dos protocolos para público e
colaboradores;

 Horário de Funcionamento máximo até
às 23h,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Cultura,
Esporte e
Lazer

Parques
Temáticos, de
Aventura, de
Diversão,
Aquáticos,
Naturais,
Jardins
Botânicos,
Zoológicos e
outros
atrativos
turísticos
similares

91,93

Alto

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupação máxima conforme adesão
(opcional) ao Selo Turismo Responsável do
Ministério doTurismo:
- Com Selo MTur:50% da lotação autorizada
no alvará ou PPCI
- Sem Selo MTur:25% dalotação autorizada
no alvará ou PPCI
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de 1m nas filas e de ocupação intercalada de
cadeiras,assentos ou similares, quando
aplicável;
 Distanciamento mínimo de 4m entre
artistas epúblico, sobretudo quando artista
não utilizamáscara;
 Recomendação para que seja mantida
distânciamínima de 2 metros entre artistas
durante as apresentações e que permaneça no
palco,além dos artistas, somente a equipe
técnica estritamente necessária;
 Rígido controle de entrada e saída do público,
sob orientação do organizador e conforme
fileiras,
Grupos ou similares, para evitar aglomeração;
 Distribuição de senhas, agendamento ou
alternativas para evitar aglomeração, quando
aplicável;
 Início e término de programações não
concomitantes,quando houver multis salas,
para evitar aglomeração;
 Intervalo mínimo de 30 min entre
programações com troca de público, para
evitar aglomeração e permitir higienização;
 Priorização para compra e venda e
conferência de ingressos por meio digital e/ou
eletrônico;
 Reforço na comunicação sonora e
visual dos protocolos para público e
colaboradores;
 Alimentação exclusivamente em espaços
específicos (ex.:praças de alimentação), com
operação em
Conformidade com o protocolo de
“Restaurantes etc.”.

 Horário de Funcionamento máximo até
às 23h,



Áreas públicas,
parques, quadras,
pracinhas, etc




Permitida a circulação e a prática de
exercícios físicos e atividades esportivas;
Vedada a aglomeração e permanência;
Permitida a utilização das pracinhas e áreas
de lazer infantis com acompanhamento de um
responsável;



Vedado consumo de alimentos e bebidas
(chimarrão) exceto para coabitantes;



Vedado o uso de churrasqueiras e
quiosques;

