PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

DECRETO Nº 1.299, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
Altera o Decreto 1.289/2021, que dispõe sobre as
medidas segmentadas do protocolo de cogestão de
distanciamento controlado, estabelecendo novo
Protocolo de Atividades.

O Prefeito Municipal de Portão, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber, em conformidade com
o que determina a lei Orgânica do Município e Decreto Estadual nº 55.799, de 21 de março de de 2021
que permite no § único do art 1º, o retorno das medidas segmentadas substitutivas às da bandeira preta,
observado o procedimento previsto nos §§ 2º e 3º do Decreto nº 55.240/2020
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o Decreto Municipal nº 1.289/2021,que dispõe sobre as medidas
segmentadas de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia provocada pela COVID-19, no
âmbito do Município de Portão, atualizando o Anexo Único, com novo Protocolo de Atividades,
conforme segue no documento anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições
em contrário.
Portão (RS), Gabinete do Executivo Municipal, em 11 de agosto de 2021.

DELMAR HOFF
Prefeito Municipal
PRISCILA LEMMERTZ DIEFENTHÄLER
Secretária Municipal de Administração e Governo
Registre-se e Publique-se.
Data supra.
Registrado no Livro nº 41 e Publicado no dia
11/08/2021, no painel de avisos desta Prefeitura.

ANEXO ÚNICO
PROTOCOLOS DE ATIVIDADE OBRIGATÓRIOS E VARIÁVEIS
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 Estabelecimento e controle da ocupação máxima
de pessoas ao mesmo tempo,por tipo de
ambiente e área útil de
circulaçãooupermanência:Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambi
enteeáreaútildecirculaçãooupermanência:Ambien
te aberto: 1 pessoa para cada 2m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

Protocolos de Atividade - Decreto
Municipal

Indústrias
:PortariaS
ESnº387/2
021
PortariaS
ESnº388/2
021

Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambientee
áreaútildecirculaçãooupermanência:Ambiente aberto: 1
pessoa para cada 2m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambi
enteeáreaútildecirculaçãooupermanência:Ambien
te aberto: 1 pessoa para cada 2m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambi
enteeáreaútildecirculaçãooupermanência:Ambien
te aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambi
enteeáreaútildecirculaçãooupermanência:Ambien
te aberto: 1 pessoa para cada 2m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambi
enteeárea útildecirculaçãoou permanência:
Ambienteaberto:1pessoaparacada2m²deárea útil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
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MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
 Vedadaapermanênciaeoconsumodealimentose
bebidas no pátio (área da pista e do posto
degasolina);
 Respeitoaosprotocolosdasatividadesespecífica
s,quandoaplicável:
- Restaurantes, bares, lanchonetes e espaços
dealimentação:conformeprotocolode"Restaura
ntesetc."
- Comércios:conformeprotocolode"Comércioetc."

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambientefechado:1pessoaparacada4m²deárea
útil
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadascadeir
asdeespera;

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
 Demarcaçãovisualnochãodedistanciamentode
1mnasfilasedeocupaçãointercaladadascadeiras
deespera;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração;
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 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

MédioBaixo

Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodeambient
eeáreaútildecirculaçãooupermanência:Ambiente
aberto: 1 pessoa para cada 2m² de áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

MédioBaixo

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil

MédioBaixo

Médio

81,97

Médio

86

Médio

PortariaSE
Snº389/20
21

Obrigatóriouso
demáscara por
todos(emprega
dos
eempregadore
s);

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
 Definiçãoerespeitodefluxosdeentradaesaídadep
essoas,para evitaraglomeração;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadascadeir
asdeespera;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração,quandoaplicável;
 Feiraslivres–
Distanciamentomínimode3mentremódulosdeest
andes,bancasousimilares;

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada4m² de
áreaútil

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbienteaberto:1pessoaparacada 2m²deárea
útil

Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
 Definiçãoerespeitodefluxosdeentradaesaídadep
essoas,para evitaraglomeração;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadascadeir
asdeespera;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração,quandoaplicável;
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Médio

Médio
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Médio

PortariaSE
Snº385/2021

Museus–
Recomendações
aosMuseus em
Temposde Covid19,
doInstitutoBrasilei
rodeMuseus
(Ibram)

Em caso de óbito
porCovid-19,
lotaçãomáximaden
omáximo10
pessoas, ao
mesmotempo

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
 Definiçãoerespeitodefluxosdeentradaesaídadep
essoas,para evitaraglomeração;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadascadeir
asdeespera;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração,quandoaplicável;

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
 Definiçãoerespeitodefluxosdeentradaesaídadep
essoas,para evitaraglomeração;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadascadeir
asdeespera;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração,quandoaplicável;
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdo
sprotocolos;
 Distanciamento mínimo de 4m entre
artistas epúblico, sobretudo quando artista
não utilizamáscara;
 Início e término de programações
nãoconcomitantes,quandohouvermultissalas
,paraevitaraglomeração;
 Intervalo mín. de 30 min entre programações
comtrocadepúblico,paraevitaraglomeraçãoeper
mitirhigienização.

 Estabelecimento e controle da ocupação
máximadepessoasaomesmotempo,portipodea
mbienteeáreaútildecirculaçãooupermanência:A
mbiente aberto: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de
áreaútil
Velórios com duração máxima de 3 horas.

 Definiçãoerespeitodalotaçãomáximaconforme
acreditação do estabelecimento no Selo
TurismoResponsáveldoMinistériodoTurismo:
ComSeloTurismoResponsável:75%habitações
SemSeloTurismoResponsável:60%habitações
*AadesãoaoSeloTurismoResponsável éopcional.
 Respeitoaosprotocolosdasatividadesespecífica
s,quandoaplicável:
- Restaurantes, bares, lanchonetes e
espaçoscoletivosdealimentação:conformepro
tocolode

"Restaurantesetc."
- Atividades esportivas, área de piscinas e
águas,saunas,academias,quadrasetc.:conforme
protocolode“AtividadesFísicas etc”;
- Eventos: conforme protocolos de "Eventos
infantis,sociais e de entretenimento“ ou “Feiras e
ExposiçõesCorporativas,Convenções,Congresso
s”.
 Autorizada a abertura das áreas de lazer
paracrianças,emambientesabertos,exclusiva
mente;
 Fechamentodasdemaisáreascomuns.
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(excetoEnsinod
eEsportes,Danç
ae
ArtesCênicas)

85

Médio
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deConduto
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Drive-in
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cinemasetc.)

85

Médio
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Médio

 Respeitoaosprotocolosdasatividadesespecífica
s,quandoaplicável:
- Restaurantes, bares, lanchonetes e
espaçoscoletivosdealimentação:conformepro
tocolode"Restaurantesetc."
- Atividades esportivas, área de piscinas e
águas,saunas,academias,quadrasetc.:conforme
protocolode“AtividadesFísicas etc”;
 Autorizada a abertura das áreas de lazer
paracrianças,emambientesabertos,exclusiva
mente;
 Fechamentodasdemaisáreascomuns(salãod
efesta,churrasqueirascompartilhadasetc.).

 Lotação máxima de passageiros equivalente a
90%dacapacidadetotaldoveículo;
 Definiçãoarespeitodefluxosdeentradaesaídadep
assageiros,paraevitaraglomeração;
 Adoçãodalotaçãomáximadefinidaporregra
vigentenomunicípio departidadoveículo.

 Lotação máxima de passageiros equivalente a
100%dacapacidadetotaldoveículo
 Definiçãoarespeitodefluxosdeentradaesaídadep
assageiros,paraevitaraglomeração;
 Adoçãodalotaçãomáximadefinidaporregra
vigentenomunicípio departidadoveículo.

 Definição e respeito do distanciamento físico
mínimo de 1(um) metro entre pessoas em
ambientes fechados, desde que seja mantida a
ventilação natural cruzada e que o uso
obrigatório de máscara de proteção facial seja
supervisionado.
 Ensino híbrido, com aulas ministradas
remotamentee presencialmente, a fim de
respeitar a
lotaçãomáximadassalasdeaulase/ouadecisãodos
alunosou responsáveis quanto à adesão ao
ensinopresencial.

 Aulas e exames teóricos
realizadospreferencialmentenamodali
daderemota;
 Quandohouveratividadesemsaladeaula,definiçã
o a respeito do distanciamento físico mínimo
de 1(um) metro entre pessoas em ambientes
fechados, desde que seja mantida a ventilação
natural cruzada e que o uso obrigatório de
máscara de proteção facial seja
supervisionado.
 Atendimentoindividual,sobagendamento,par
aaulaspráticasouentrega dedocumentos.
PortariaSE
Snº391/20
21;
Público

 Usoobrigatórioecorretodemáscara,cobrindoboca
enarizsempre, inclusivedentrodoveículo;

exclusivamentede
ntrodos veículos,
vedadaabertura de
portas ecirculação
externa,exceto
para uso
dossanitários;

PortariaSE
Snº391/20
21;
Administr
açãoeSer
viços

Restaurantes
,Bares,Lanch
onetes,Sorve
teriasesimilar
es

56

Alto

Vedadaapermanên
ciade clientes em
pédurante o
consumo
dealimentosoubebi
das;
Vedado abertura
eocupaçãodepista
sdedançaousimilar
es;

 Distanciamento mínimo de 2m entre
veículos;Elaboraçãodeprojeto(croqui)eprot
ocolosdeprevenção,disponívelparafiscaliza
ção;
 Priorizaçãoparavendaeconferênciadeingresso
spormeiodigitale/ou eletrônico;
 Vendadealimentos
ebebidasexclusivamentepormeiodigitale
entregues nocarro;
 Estabelecimento e rígido controle da
ocupação máximade 50%da lotação,
conforme PPCI;
Apenasclientessentadoseemgrupos deatécinco
(5)pessoas;
 Música ao vivo fica permitida das 11 hrs até às
2;00 hrs, com distanciamento mínimo de 1 metro
entre os integrantes;
 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: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.

Administr
açãoeSer
viços

MissaseServi
çosReligioso
s

94

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima de 50% das cadeiras,
assentos ousimilares;
 Ocupaçãointercaladadeassentos,comocupaçãod
eforma espaçada entre os assentos e de
modoalternado entre as fileiras,
respeitandodistanciamento mínimo de 1m entre
pessoas e/ougruposdecoabitantes;
 Atendimentoindividualizado,comdistanciament
omínimode1metro;
 Proibido o consumo de alimentos e bebidas,
excetooestritamentenecessárioparaarealização
doritualou celebração (por ex.: eucaristia ou
comunhão),recolocandoa
máscaraimediatamente depois.

Alto

 Horário de Funcionamento: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.

Administr
açãoeSer
viços

Serviços
deHigienePes
soaleBeleza(c
abelereiro,bar
beiro
eestética)

96

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima de pessoas ao mesmo
tempo, por área
útildecirculaçãooupermanêncianoambientefecha
do:1pessoa paracada4m²deárea útil
 Distanciamentomínimode2metrosentrepostosde
atendimento (cadeiras, poltronas ou
similares);Reforço na comunicação sonora e
visual dosprotocolosparapúblico ecolaboradores;

Alto

PortariaSES
nº393/2021;
Exclusivo para
prática esportiva,
sendo vedado
públicoespectador;
Cultura,
Esporte e
Lazer

Atividades
físicasem
academias,club
es, centros
detreinamento,p
iscinas,quadras
esimilares

96

Alto

Autorizada a
ocupação dos
espaços
exclusivamente para
a prática de
atividades físicas,
incluindo os vestiários
e áreas pré e pós
atividades, sendo
vedado áreas comuns
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
deEducaçãoFísica(CREF)porestabelecimento(exce
toemespaços dequadras esportivas);
 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima de pessoas ao mesmo tempo,
por tipo deambiente e área útil de circulação ou
permanência:Ambienteaberto:1pessoaparacada4
m²deáreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m²
deáreaútil
 Esportes coletivos (duas ou mais pessoas)
comagendamentoeintervalode30minutosentrejogo
s,para evitar aglomeração na entrada e saída
epermitirhigienização;
 Distanciamentointerpessoalmínimode2mentreatl
etasduranteas atividades;
 Obrigatório uso de máscara durante a
atividadefísica,salvoexceçõesregulamentadasporp
ortarias
daSES;

 Vedado compartilhamento de equipamentos
aomesmotempo,sempréviahigienizaçãocomálcool
70% ou soluçãosanitizantesimilar;
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdospr
otocolosparapúblicoecolaboradores;
 Horário de Funcionamento: permitida a entrada até às
1:00hrs com fechamento do estabelecimento às 2:00
hrs.

TodasNotaInformativanº1
8COESES-RSde
13de
agostode2020;

Cultur
a,Esp
orte
eLaze
r

Educação

Cultur
a,Esp
orte
eLaze
r

Exclusivoparaprát
icaesportiva,
sendovedado
públicoespectado
r;
Competiç
õesEspor
tivas

EnsinodeEspor
tes,Dança e
ArtesCênicas

Clubes
sociais,es
portivos
esimilares

93

85

93

Alto

FutebolProfissiona
l:
- Protocolo
DetalhadoeManual
deDiretrizesOpera
cionais doFutebol
Gaúcho
2021daFGF;
- Diretriz
TécnicoOperacio
nal deRetorno
dasCompetições
daCBF;
- Protocolo
deOperações
paracompetiçõesd
eclubesdaConmeb
ol(2021).

 Respeitoaosprotocolosde“AtividadesFísicasetc.“.
 Quandohouveratividadesemsaladeaula,definiçã
o a respeito do distanciamento físico mínimo
de 1(um) metro entre pessoas em ambientes
fechados, desde que seja mantida a ventilação
natural cruzada e que o uso obrigatório de
máscara de proteção facial seja
supervisionado.

Alto

Alto

 Autorizaçãopréviado(s)município(s)sede;
 Treinosejogoscoletivosforadacompetição
conformeprotocolosde“Atividades Físicasetc.“.
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdo
sprotocolosparapúblicoecolaboradores;

Vedadopúblicoes
pectador
dasatividadesesp
ortivas

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima de pessoas ao mesmo
tempo, por tipo deambiente e área útil de
circulação ou
permanência:Ambienteaberto:1pessoaparacad
a 4m²deáreaútil
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m²
deáreaútil
 Respeitoaosprotocolosdasatividadesespecífica
s,quandoaplicável:
- Restaurantes, bares, lanchonetes e
espaçoscoletivosdealimentação:conformepro
tocolode"Restaurantesetc.“
- Atividades esportivas, área de piscinas e
águas,saunas,academias,quadrasetc.:conforme
protocolode“AtividadesFísicas etc”;
- Danças e ensaios tradicionalistas:
conformeprotocolode"EnsinodeEsportes,Da
nçaeArtesCênicas".
- Eventos: conforme protocolos de "Eventos
infantis,sociaisedeentretenimento“ou“FeiraseEx
posiçõesCorporativas,Convenções,Congressos”
.
 Autorizada a abertura das áreas de lazer
paracrianças,emambientesabertos,exclusiva
mente,coma presençaderesponsáveis;
 Fechamentodasdemaisáreascomuns(co
mochurrasqueiras,lounges etc.);
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdo
sprotocolosparapúblicoecolaboradores;
 Horário de Funcionamento: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.

PortariaSE
Snº391/20
21

Cultura,
Esporte e
Lazer

Cultura,
Esporte e
Lazer

Administra
ção e
Serviços

Eventos
infantis,sociai
se
deentretenime
ntoem buffets,
casasde
festas, casas
deshows,
casasnoturnas
,restaurantes,
baresesimilare
s

Demais
Eventosnão
especificados,
em
ambienteabert
ooufechado

FeiraseExposi
çõesCorporati
vas,Convençõ
es,
Congre
ssosesi
milares

82,90,
91,92,
93

Alto

Vedadaapermanên
ciade clientes em
pédurante o
consumo
dealimentosoubebi
das;
Vedado abertura
eocupaçãodepista
sdedançaousimilar
es;
Vedada a
realizaçãode
eventos com
apresença de
públicoacimade15
0pessoas,indepen
dente doambiente
(aberto
oufechado).

82,90,
91,92,
93

82

Alto

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima de pessoas ao mesmo
tempo, por tipo deambiente e área útil de
circulação ou
permanência:Ambienteaberto:50%dalotaçãoc
onforme PPCI
Ambiente fechado: 50%dalotaçãoconforme
PPCI.
 Públicomáximode 150pessoas;
 Duraçãomáximadoevento(paraopúblico)de4h
oras;
 Alimentação exclusivamente com operação
emconformidadecom
oprotocolode“Restaurantesetc.”.
 Vedadosalimentosebebidas
expostos(mesadedoces,salgados ebebidas);
 Priorizaçãoparavendaeconferênciadeingresso
s,inscrições ou credenciais por meio digital
e/oueletrônico;
 Vedado compartilhamento de microfones
semprévia higienização com álcool 70% ou
soluçãosimilar;
 Reforço na comunicação sonora e visual
dosprotocolosparapúblicoecolaboradore
s;
 Horário de Funcionamento: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.

Realização
nãoautoriz
ada;
Sujeitoàinterdiçã
oemulta;

Alto

PortariaSES
nº391/2021;
Autorização,
conformenúmero de
pessoas(trabalhado
res epúblico)
presentes
aomesmotempo:
- até 300
pessoas:semne
cessidadedeaut
orização;
- de 301 a
600pessoas:
autorizaçãodomu
nicípiosede;
-de601a1.200
pessoas:
autorizaçãodo
município sede
eautorização
regional(aprovaçã
o de nomínimo de
2/3 dosmunicípios
da
RegiãoCovidoudo
Gabinetede Crise
da
RegiãoCovidcorre
spondente);
- acima
de1.200eaté 2.500
pessoas,
nomáximo:
autorizaçãodo
município
sede;autorização
regional(aprovação
de nomínimo de
2/3 dosmunicípios
da RegiãoCovid ou
do Gabinetede
Crise da
RegiãoCovidcorres
pondente)e
autorização
doGabinete de
Crise doGoverno
Estadual,encaminh
adapela
respectiva
prefeitura
municipal.

 Elaboraçãodeprojeto(croqui)eprotocolosde
prevenção,disponíveisparafiscalização;
 Estabelecimento e controle da ocupação
máximade 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 4m² de área útilAmbientes com público
sentado: 1 pessoa paracada 4m² deárea útil
 Distanciamentomínimoentrepessoasemambiente
scom público sentado conforme permissão
paraconsumodebebidas naplateia:
- Permite:2metrosentrepessoas;
- Nãopermite:1metroentrepessoas;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadecadeir
as,assentosou similares;
 Distanciamento mínimo de 3m entre módulos
deestandes,bancasousimilaresquandonãohou
verbarreirasfísicas oudivisórias;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração, quandoaplicável;
 Início e término de programações
nãoconcomitantes,quandohouvermultissalas
,paraevitaraglomeração;
 Intervalomínimode30minentreprogramações
com troca de público, para evitar
aglomeração epermitirhigienização;
 Priorizaçãoparavendaeconferênciadeingresso
s,inscrições ou credenciais por meio digital
e/oueletrônico;
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdo
sprotocolosparapúblicoecolaboradores;
 Vedado compartilhamento de microfones
semprévia higienização com álcool 70% ou
soluçãosimilar;
 Alimentaçãoexclusivamenteemespaçosespecífic
os(ex.:praçasdealimentação),comoperaçãoem
conformidadecom
oprotocolode“Restaurantesetc.”.
 Horário de Funcionamento: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.

Públicoexcl
usivamente
sentado,
comdistanci
amento;
PortariaSE
Snº391/20
21;

Cultura,
Esporte e
Lazer

Cultura,Espor
te eLazer

Cinema,
Teatros,Auditó
rios,Circos,Ca
sas
deEspetáculo,
Casasde
Shows
esimilares

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

59,90,
93

91,93

Alto

Alto

Autorização,
conformenúmero
de
pessoas(trabalhad
ores epúblico)
presentes
aomesmotempo:
- até 300
pessoas:sem
necessidade
deautorização;
- de 301 a
600pessoas:
autorizaçãodomu
nicípiosede;
-de601a1.200
pessoas:
autorizaçãodo
município sede
eautorização
regional(aprovaçã
o de nomínimo de
2/3 dosmunicípios
da
RegiãoCovidoudo
Gabinetede Crise
da
RegiãoCovidcorre
spondente);
- acima
de1.200eaté 2.500
pessoas,
nomáximo:
autorizaçãodo
município
sede;autorização
regional(aprovação
de nomínimo de
2/3 dosmunicípios
da RegiãoCovid ou
do Gabinetede
Crise da
RegiãoCovidcorres
pondente)e
autorização
doGabinete de
Crise doGoverno
Estadual,encaminh
ada pelarespectiva
prefeituramunicipal
.

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima de 40% das cadeiras,
assentos ousimilares;
 Distanciamento mínimo entre grupos de até
3pessoaseconformepermissãoparaconsumo
dealimentosou bebidasna plateia:
- Permite:2metrosentregrupos;
- Nãopermite:1metroentregrupos;
 Autorizadacirculaçãoempéduranteaprogramação
apenas para compra de alimentos ou bebidas
(sepermitido) e/ou uso dos sanitários, com uso
demáscaraedistanciamentonas filas;
 Autorizadousodo
espaçotambémparaproduçãoecaptaçãodeáudio
evídeo;
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadecadeir
as,assentosousimilares,quandoaplicável;
 Distanciamento mínimo de 4m entre
artistas epúblico, sobretudo quando artista
não utilizamáscara;
 Recomendação para que seja mantida
distânciamínima de 2 metros entre artistas
durante
asapresentaçõesequepermaneçanopalco,além
dosartistas, somente a equipe técnica
estritamentenecessária;
 Rígidocontroledeentrada
esaídadopúblico,soborientação do
organizador e conforme
fileiras,gruposousimilares,paraevitaraglomeraç
ão;
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração,quandoaplicável;
 Início e término de programações
nãoconcomitantes,quandohouvermultissalas
,paraevitaraglomeração;
 Intervalomínimode30minentreprogramações
com troca de público, para evitar
aglomeração epermitirhigienização;
 Priorizaçãoparacompra
evenda
econferênciadeingressospor
meiodigitale/oueletrônico;
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdo
sprotocolosparapúblicoecolaboradores;
 Horário de Funcionamento: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.

 Estabelecimento e rígido controle da
ocupaçãomáxima conforme adesão
(opcional) ao
SeloTurismoResponsáveldoMinistériodoTur
ismo:
- ComSeloMTur:50%dalotaçãoautorizadano
alvaráou PPCI
- SemSeloMTur:25%dalotaçãoautorizadano
alvaráou PPCI
 Demarcação visual no chão de distanciamento
de1mnasfilasedeocupaçãointercaladadecadeir
as,assentosousimilares,quandoaplicável;
 Distanciamento mínimo de 4m entre
artistas epúblico, sobretudo quando artista
não utilizamáscara;
 Recomendação para que seja mantida
distânciamínima de 2 metros entre artistas
durante
asapresentaçõesequepermaneçanopalco,além
dosartistas, somente a equipe técnica
estritamentenecessária;
 Rígidocontroledeentrada
esaídadopúblico,soborientaçãodoorganizador
econforme fileiras,
gruposousimilares,paraevitaraglomeração;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller
 Distribuiçãodesenhas,agendamentooualternativa
sparaevitaraglomeração,quandoaplicável;
 Início e término de programações
nãoconcomitantes,quandohouvermultissalas
,paraevitaraglomeração;
 Intervalo mínimo de 30 min entre
programaçõescom troca de público, para
evitar aglomeração epermitirhigienização;
 Priorizaçãoparacompra
evenda
econferênciadeingressospor
meiodigitale/oueletrônico;
 Reforçonacomunicaçãosonoraevisualdo
sprotocolosparapúblicoecolaboradores;
 Alimentaçãoexclusivamenteemespaçosespecífic
os(ex.:praçasdealimentação),comoperaçãoem
conformidadecom
oprotocolode“Restaurantesetc.”.
 Horário de Funcionamento: permitida a entrada
até às 1:00hrs com fechamento do
estabelecimento às 2:00 hrs.



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;

