
 

02/10/2020 - Situação de RISCO Potencial ALTO pela Matriz de Risco Estadual 
Atividades e Restrições  

 
Atividades/Público Alvo 

 
Restrição 

Academias de Ginástica, Musculação, Crossfit, Funcionais, 
Estúdios de danças, Escolas de Natação, Hidroginástica, 

Hidroterapia, Academias de lutas e áreas afins  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ limitado o número de usuários a 70% da capacidade operativa do estabelecimento  
✔ permitidos usuários do grupo de risco, inclusive idosos, desde que disponham de 

parecer médico liberando a atividade 
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES N°713/2020. 

 

Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, cafeterias, 
confeitarias, padarias, casas de chá, tabacarias, adegas, 

foodpark e demais atividades correlatas 

✔ deverá ser mantido o distanciamento mínimo de 1,5 m  de raio entre cada cliente, que 
estiver consumindo no local; 

✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das demais regras estabelecidas na 
Portaria SES  nº 256/2020 

Bibliotecas  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ limitado o funcionamento a 1/3 da capacidade de lotação, incluindo os trabalhadores, 

obedecendo a distância interpessoal de 1,5m, exceto pessoas que coabitam  
✔ observar e cumprir as medidas gerais de prevenção e controle de infecção, elencadas 

nos artigos 2º e 3º da Portaria SES 738/2020 
 

Casas noturnos, boates, pubs, casas de shows e afins 
✔ NÃO permitido o funcionamento nos níveis GRAVÍSSIMO, GRAVE e ALTO da 

Matriz de Risco Estadual (Portaria SES nº 744/2020)  



 

Cinemas e teatros  
 

✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ limitado a ocupação máxima de 50% da capacidade de lotação, obedecendo o 

determinado no Art. 3º, inciso II da Portaria 737/2020 
✔ cumprir as as medidas gerais de prevenção e controle de infecção, elencadas nos 

artigos 2º e 3º da Portaria SES 737/2020 

Clubes de futebol profissional 
Treino e competições 

 
✔ proibida a presença de público em todos os jogos, nas arquibancadas, em  
✔ espaços que rodeiam os gramados, em áreas privativas de circulação dos estádios e, 

inclusive, em camarotes quando existirem,  
✔ É proibida, nos dias de jogo de Futebol profissional, a aglomeração de torcedores ou 

torcidas organizadas. 
✔ Nos dias das partidas, ficam proibidas todas as atividades comerciais de venda de 

bebidas alcoólicas localizadas até um 1 Km do local do jogo, pelo período de duas horas 
antes até duas horas após o fim da partida 

✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das regras estabelecidas na Portaria SES 
nº 466/2020 e Portaria SES nº 550/2020 
 

Comércio de Vestuário  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ autorizado 100% de sua capacidade instalada, garantindo o cumprimento das medidas 

sanitárias descritas na Portaria SES 257/2020  
✔ autorizada a prova de roupas (seguir Portaria SES 708/2020) 
✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das regras estabelecidas na Portaria SES 

nº 237/2020, Portaria SES nº 257/2020  
  

Concursos públicos e processos seletivos presenciais  
✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das medidas de prevenção disciplinadas 

na Portaria SES nº 714 de 18/09/2020 



 

Cursos Técnicos, excetuando-se os cursos das escolas da 
rede estadual de ensino 

✔ permitidas as atividades de aulas práticas limitadas a 50% da capacidade do local 
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das regras estabelecidas na Portaria SES 

Nº 448/2020  

Cursos Livres - Educação não formal de duração variável 

 
✔ Atividades presenciais permitidas 
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento da Portaria SES nº 352/2020 e Portaria 

SES nº 357/2020 

 
Ensino em nível superior e Ensino em nível de 

Pós-Graduação 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ Atividade de ensino presencial permitida, onde devem manter as aulas presenciais de 

forma alternada, limitando-se a 50% da capacidade operativa do 
estabelecimento 

✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES 
nº447/2020 

✔ permitidos os estágios e as atividades práticas presenciais curriculares nos laboratórios 
de cursos superiores 

ENSINO - aulas presenciais nas unidades das redes pública 
e privada de ensino, municipal, estadual e federal, 

relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, nível 
médio, educação de jovens e adultos (EJA) 

 
✔ atividades presenciais suspensas até 16 de outubro  
✔ SUSPENSAS as aulas PRESENCIAIS nas unidades das redes pública e privada de ensino, 

municipal, estadual e federal, relacionadas a educação infantil, ensino fundamental, 
nível médio, educação de jovens e adultos (EJA).  

Esportes: FUTSAL  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual  
✔ permitido os treinos e jogos  
✔ proibida a presença de públicos nos treinos e jogos 
✔ realizar Teste Rápido até 72h antes do início de cada etapa (microrregional, regional, 

estadual) da competição, para a FESPORTE; para as competições organizadas pelas 
demais entidades autorizadas no Art. 1º, da Portaria 703, realizar Teste Rápido a cada 
nova etapa da competição, caso esta aconteça em um intervalo maior do que 7 dias; 

✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES nº 
703/2020 e A ERRATA da Portaria 703/2020 e Portaria SES nº 754/2020 



 

Eventos e competições esportivas privadas (CRED) e da 
FESPORTE 

✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ permitidas as modalidades sem contato direto,  
✔ permitidas as modalidades com contato direto e as modalidades coletivas, e 

nestes casos deverá realizar Teste Rápido até 72h antes do início de cada etapa 
(microrregional, regional, estadual) da competição, para a FESPORTE; para as 
competições organizadas pelas demais entidades autorizadas no Art. 1º, da Portaria 
703, realizar Teste Rápido a cada nova etapa da competição, caso esta aconteça em um 
intervalo maior do que 7 dias; 

✔ não permitido as corridas de rua neste nível  
✔ seguir Portaria SES nº 703/2020, exceto o Art. 3º, inciso II  
✔ proibida a presença de público em todos os eventos e competições esportivas 
✔ estão liberados os treinamentos das atividades  

Eventos como: Congressos, Palestras, Seminários e afins 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das medidas gerais de prevenção e 

controle de infecção, dispostas na Portaria SES 715/2020 
✔ limites de ocupação: 
a) 50% em locais com capacidade máxima de até 1.000 pessoas; 
b) 40% em locais com capacidade máxima de até 1.500 pessoas; 
c) 30% em locais com capacidade máxima acima de 1501 pessoas; 
d) locais ao ar livre ou com podem ter acréscimo de 10% no quantitativo de pessoas. 
✔ o município deve estar há 4 semanas com os casos de COVID 19 numericamente 

estáveis ou em decréscimo entre seus munícipes; 
✔ a ocupação dos leitos COVID 19 na região não pode ultrapassar a 50% de ocupação 

nas duas semanas que antecedem o evento.  

Eventos como: Feiras e Exposições  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ limitado a ocupação máxima de 40% do espaço 
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das medidas gerais de prevenção e 

controle de infecção, dispostas na Portaria SES 716/2020 



 

 
EVENTOS SOCIAIS: casamentos, aniversários, jantares, 
confraternizações, bodas, formaturas, batizados, festas 

infantis e afins 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual  
✔ autorizadas as atividades respeitando a capacidade de ocupação de 40% do espaço 

e demais regras dispostas na Portaria SES nº 710/2020 
✔ os serviços de alimentação nos eventos devem seguir as normativas de funcionamento 

dispostas na Portaria SES 256/2020 

Futebol Recreativo  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual  
✔ jogos liberados em todos os dias da semana 
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES nº 

664/2020 
✔ ficam proibidas: a) a presença de acompanhantes dos jogadores; b) o uso de 

churrasqueiras para confraternizações, c) o uso de coletes que identificam os times, d) 
a utilização de vestiários. 

Hotéis, albergues, pensões, motéis e serviços de hotelaria 
em geral 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ limitada a 80% a capacidade do estabelecimento  
✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES nº 

244/2020  
  

Igrejas e Templos Religiosos ou  
reunião presencial de cunho religioso 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ lotação máxima de 70% da capacidade 
✔ Funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES nº 

254/2020  

 
ILPI-Instituições de Longa Permanência para Idosos (casas 

asilares);  
 

 
✔ Suspensa nas ILPIS a modalidade de centros-dia como:day care ou creche para idosos 
✔ Suspenso o ingresso de novos residentes, salvos aqueles com exame NEGATIVO para 

covid, no máximo de 14 dias 
✔ ILPIS devem seguir as regras estabelecidas na Portaria SES nº 665/2020 



 

Museus 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ limitado o funcionamento a 1/3 da capacidade de lotação, incluindo os trabalhadores, 

obedecendo a distância interpessoal de 1,5m, exceto pessoas que coabitam  
✔ observar e cumprir as medidas gerais de prevenção e controle de infecção, elencadas 

no artigo 2º, §1º e §2º da Portaria SES 712/2020 
 

 
Parques e praças (espaços públicos) sem controle de 

acesso de público  
 

 
✔ suspenso até 16/10 a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo 
✔ autorizado somente com utilização com utilização de máscaras e distanciamento entre 

as pessoas 
✔ permitida a prática de atividades físicas individuais 

 

Parques naturais e urbanos com controle de acesso de 
público  

✔ seguir a portaria SES nº 391 de 05/06/2020 ao que se enquadrar 
✔ permitidas as atividades físicas ao ar livre como caminhadas e trilhas  

Parques aquáticos  

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual  
✔ permitido o número de visitantes de no máximo 50% da capacidade  
✔ funcionamento condicionado ao cumprimento das regras dispostas na Portaria SES nº 

705/2020 
✔ os restaurantes, bares, lanchonetes e afins localizados dentro do parque aquático, 

devem seguir as normativas de serviços de alimentação dispostas na Portaria SES nº 
256/2020 

Shopping centers 

 
✔ Situação de ALTO na Matriz de Risco Estadual 
✔ autorizado 100% de sua capacidade instalada,  
✔ Seguir regras estabelecidas na Portaria SES n°257/2020  
✔ não possui restrição de horário de funcionamento (Portaria SES nº 743/2020) 

 



 

Supermercados, mercados, mercearias, açougues, 
peixarias, feiras livre 

 
✔ Regras de higiene e distanciamento social; 
✔ Distanciamento mínimo de 1,5m entre os clientes durante as compras e na fila do caixa; 
✔ Proibida degustação. 
✔ não possui restrição de entrada (Portaria SES nº 743/2020) 

 

 
Transporte de passageiros por Táxi ou aplicativo 

 

✔ Manter as janelas do veículo abertas. 
✔ Seguir as regras estabelecidas na Portaria SES Nº 235 de 08/04/2020 

 


