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RISCO GRAVISSÍMO RISCO GRAVE RISCO ALTO RISCO MODERADO

Casas noturnas,
boates, pubs, casas de
shows e afins.
PORTARIA SES nº 744 e
822/2020

Proibido o
funcionamento

Proibido o
funcionamento

Com 30% do público
permitido pelo corpo
de bombeiros

Com 50% do público
permitido pelo
corpo de bombeiros

Restaurantes e
lanchonetes
Portaria 256 /2020 e
Decreto Mun. SG/n°
1270/20 e 1131/2020

Com 4 pessoas por mesa
e fechamento às 23 hrs

Com 8 pessoas por mesa Com 10 pessoas por
mesa

Sem restrições

Eventos sociais
PORTARIA SES Nº 710 e
821/2020

Proibido o
funcionamento

Ocupação de 30% do
espaço

Ocupação de 50% do
espaço

Ocupação de 70% do
espaço

Eventos na modalidade
drive in.
Portaria SES Nº 465 e
749 DE 25/09/2020.

Autorizado Autorizado Autorizado Autorizado

Hotéis, pousadas,
albergues e afins.
Portaria SES 244, 666 e
743 /2020

Limitada a 30% (trinta
por cento)

Limitada a 60%
(sessenta por cento)

Limitada a 80% (oitenta
por cento)

Autorizado 100% da
capacidade

Shoppings, centros
comerciais e galerias.
PORTARIA SES N° 257 e
883/2020

Limitado a 50%
(cinquenta por cento)

Limitado a 70% (setenta
por cento)

Autorizado 100% de
sua capacidade

Autorizado 100% de
sua capacidade

Cinemas e Teatros
PORTARIA SES nº 737 de
24 de setembro de 2020

Proibido o
funcionamento

Proibido o
funcionamento

50% da capacidade de
lotação, respeitando
Art. 2 e 3 Portaria 737

Respeitar
distanciamento ver
Art. 3° Portaria 737

Bibliotecas
PORTARIA SES nº 738 de
24 de setembro de 2020

Fica proibido o
funcionamento

Fica proibido o
funcionamento

Observar e cumprir as
medidas gerais Art. 2 e
3 Portaria 738

Observar e cumprir
as medidas gerais
Art. 2 e 3 Portaria
738

Ensino infantil,
fundamental e médio
PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de
06/10/2020

Proibido ensino infantil
(creches e pré-escolas)
Ensino médio e
fundamental somente
apoio pedagógico
individualizado

Autorizado

Seguir Portaria
Conjunta SES/SED –
778 e 792/2020

Autorizado

Seguir Portaria
Conjunta SES/SED –
778 e 792/2020

Autorizado

Seguir Portaria
Conjunta SES/SED –
778 e 792/2020

Somente poderão retornar às atividades de forma presencial os estabelecimentos de ensino que obtiverem a homologação do
Plano de Contingência Escolar pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. (Ver Portaria SES 750/2020)
Ensino superior
Portaria SES Nº 447 DE
29/06/2020.

Devem ter as aulas
presencias suspensas.

Devem manter as aulas
presenciais de forma
alternada, limitando-se
a 30% da capacidade.

Devem manter as aulas
presenciais de forma
alternada, limitando-se
a 50% da capacidade.

Podem manter as
aulas presenciais,
respeitando a
capacidade
operativa do
estabelecimento

Congressos, Palestras,
Seminários e afins.
PORTARIA SES N° 715,
770 e 830/2020

Proibida a realização Capacidade de 25% de
ocupação do espaço

Capacidade de 50% de
ocupação do espaço

Capacidade de 70%
de ocupação do
espaço

Templos religiosos ou
igrejas
PORTARIA SES 254 e
736/2020

Lotação máxima de 30%
(trinta por cento)

Lotação máxima de 50%
(cinquenta por cento)

Lotação máxima de
70% (setenta por
cento)

Possa garantir o
distanciamento
mínimo de 1,5m
entre as pessoas,
exceto em caso de
pessoas que
coabitam.



Eventos e competições
esportivas
PORTARIA SES 703, 802 e
852/2020

Proibida a realização Todas as modalidades
sem torcida

Todas as modalidades
sem torcida

Todas as
modalidades sem
torcida

Academias de Ginástica,
Musculação,
Crossfit, Funcionais,
Estúdios, Danças, Escolas
de Natação,
Hidroginástica,
Hidroterapia,
Academias de Lutas e
áreas afins. PORTARIA
SES nº 713/2020

30% da capacidade
operativa

50% da capacidade
operativa

70% da capacidade
operativa

Fica irrestrito o
número de usuários,
respeitando a
capacidade
operativa do
estabelecimento

Futebol recreativo
PORTARIA SES nº 664 e
885/2020

Proibido o
funcionamento

Os jogos somente
podem ocorrer em dias
alternados. Ficam
proibidas as rodas de
aquecimento e
confraternizações, antes
e após jogo. (qualquer
idade)

Os jogos estão
liberados em todos os
dias da semana. Ficam
proibidas as rodas de
aquecimento e
confraternizações,
antes e após jogo.
(qualquer idade)

Os jogos estão
liberados em todos
os dias da semana.
Ficam proibidas as
rodas de
aquecimento e
confraternizações,
antes e após jogo.
(qualquer idade)

Jogos coletivos
recreativos e
treiamentos com ou sem
bola
PORTARIA SES nº 592 e
886/2020

Proibido o
funcionamento

Autorizado os jogos
coletivos recreativos

Autorizado os jogos
coletivos recreativos

Autorizar os jogos
coletivos recreativos

Treinos e jogos de futsal
PORTARIA SES nº 754 de
25 de setembro de 2020.

Proibido o
funcionamento

Permanece proibida a
presença de públicos
nos treinos e jogos do
futebol de salão.

Permanece proibida a
presença de públicos
nos treinos e jogos do
futebol de salão.

Permanece proibida
a presença de
públicos nos treinos
e jogos do futebol
de salão.

Museus
PORTARIA SES 712, 771 e
865/2020

Proibido o
funcionamento

Permitido 1/3 da
capacidade de lotação
Adotar as medidas
descritas no Art. 2º, §§
1ºe 2º Portaria 712

Permitido 1/3 da
capacidade de lotação
Adotar as medidas
descritas no Art. 2º, §§
1ºe 2º Portaria 712

Permitido 50% do
público.
Adotar as medidas
descritas no Art. 2º,
§ 1º Portaria 712

Transporte público de
Criciúma
DECRETO SG 715 e
1250/20

50% da lotação máxima 60% da lotação máxima 80% da lotação máxima 100% da lotação

Feiras e exposições
PORTARIA SES 716/2020
e 823/2020

Proibida a realização Capacidade de 25% de
ocupação do espaço

Capacidade de 50% de
ocupação do espaço

Capacidade de 70%
de ocupação do
espaço

Parques Aquáticos e
Complexos de Águas
Termais
PORTARIA SES 705/2020

Proibido o
funcionamento

Funcionamento com
40% da capacidade

Funcionamento com
50% da capacidade

Sem restrição de
capacidade


