
COVID – 19  

REGRAMENTO DAS ATIVIDADES E ESTABELECIMENTOS VERSÃO 03.05.2021 najc 

 

Medidas sanitárias comuns a todas as atividades e em todos os ambientes: 

• Disponibilizar álcool 70% em todos os pontos de acesso, de saída, nas áreas de uso comum, em pontos estratégicos de 

maior circulação de pessoas; 

• Garantir os suprimentos de sabão liquido e papel toalha nos banheiros e lavatórios; 

• Todos os ambientes devem ser mantidos arejados, preferencialmente com ventilação natural, caso utilizado o ar 

condicionado a limpeza dos filtros deve ser semanal, bem como, possuir o PMOC para ambientes com 30.000 Btus ou mais, 

em sua totalidade. 

• Uso correto de máscara por todas as pessoas durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, inclusive 

prestadores de serviço (decreto estadual 1027/2020), entregadores e outros.  E por todos os cidadãos, como equipamento 

individual de proteção e coletivo, como responsabilidade coletiva e individual. 

• Proibida a aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja interno ou externo. 

 

➢ Regramento sobre as interdições de estabelecimentos, pelo descumprimento as medidas de prevenção e combate ao 

Covid-19: Decreto Municipal 14.855/2021 de 25.03.21. 

 

Denúncias ou dúvidas: 

Ouvidoria SUS: 0800-6420136 – e-mail: saude.ouvidoria@jaraguadosul.sc.gov.br – Banner Ouvidoria SUS no site da Prefeitura 

Ouvidoria Geral: 0800-6420156 – e-mail: ouvidoria@jaraguadosul.sc.gov.br – Banner Ouvidoria no site da Prefeitura 

Telefone Vigilância Sanitária: (47) 2106-8409 ou 2106-8416 – e-mail: visa@jaraguadosul.sc.gov.br – WhatsApp: (47) 21068474 

  

mailto:saude.ouvidoria@jaraguadosul.sc.gov.br
mailto:ouvidoria@jaraguadosul.sc.gov.br
mailto:visa@jaraguadosul.sc.gov.br


Links de acesso as portarias e decretos: 

 

Portaria SES nº 455, de 30 de abril de 2021 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf 

 

PORTARIA SES nº 453 de 30 de abril de 2021: 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_453.pdf 

 

DECRETO ESTADUAL 1.267, de 30 de abril de 2021 que altera o Decreto 562 de 17/04/20 e o Decreto Estadual 1.218 de 

19/03/21: 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/decreto30042021.pdf 

 

Decreto Estadual 562 de 17/04/20: 

https://leisestaduais.com.br/sc/decreto-n-562-2020-santa-catarina-declara-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-

catarinense-nos-termos-do-cobrade-n-1-5-1-1-0-doencas-infecciosas-virais-para-fins-de-enfrentamento-a-covid-19-e-estabelece-

outras-providencias 

 

Decreto Estadual 1.218 de 19/03/21: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=411366 
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https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=411366


 

 

AUTORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO MAPA DE RISCO DO GOVERNO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA 
 
SITUAÇÃO ATUAL DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO NORTE/NORDESTE:  GRAVISSIMO 

 
TIPO DE ATIVIDADE 

 
SITUAÇÃO 

 
REGRAS PRINCIPAIS 

 
BASE LEGAL E DEMAIS 
REGRAMENTOS 
 

(1) DECRETO ESTADUAL 
1218 DATA 19.03.21 

Alterações: 1255 de 23.04.21; 
1221 de 23.03.21; 1232 de 
29.03.21; 1238 de 04.04.21; 
1267 de 30.04.21 
VALIDADE 17/05/2021 
 
 

CASAS NOTURNAS, BOATES, 
CASAS DE SHOWS 
 
LER A Portaria SES nº 455, de 30 de 
abril de 2021 
 
https://www.sc.gov.br/images/Secom_
Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf 

 
 

Permitido com 
restrições 

Níveis Gravíssimo e Grave: 
- Excepcionalmente, utilizar o espaço de seu salão para a realização de 
eventos sociais, observados os regramentos definidos na Portaria SES 
nº 455; 
- Limite de ocupação de até 100 (cem) pessoas no nível gravíssimo e 
de até 150 (cento e cinquenta) pessoas no nível grave, de acordo com 
o fator de distanciamento; 
-  Funcionamento das 6h00 às 23h00; 
- Todos os convidados devem permanecer sentados; 
- Música ao vivo com formação instrumental e vocal de até 2 (dois) 
integrantes; 
-- Os espaços devem permitir o controle de acesso dos convidados, 
com lista de presença, 
- Uso obrigatório de máscaras de proteção por todos os convidados e 
prestadores de serviço, durante todo o período de realização do 

(1) DECRETO ESTADUAL 
 

Portaria SES nº 455, de 30 de abril de 
2021 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf
https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf


evento, sendo permitido aos convidados a retirada das máscaras 
somente quando forem ingerir alimentos e bebidas, que deve ocorrer 
apenas quando estiverem sentados; 
- dispense com álcool a 70% ou preparações antissépticas de efeito 
similar, na entrada, em cada uma das mesas e em pontos estratégicos 
para higienização das mãos; 
- Na recepção, providenciar marcação no piso com distanciamento 
interpessoal de 2,0 m (dois metros); 
- Manter um distanciamento mínimo de 2,0 m (dois metros) entre as 
mesas, com a ocupação máxima de quatro pessoas por mesa; 
- Deverá ser instalada barreira física de material transparente, liso, 
resistente ao processo de limpeza e desinfecção, com anteparos 
frontais e laterais dispostos em frente de todo o palco 

 

EVENTOS SOCIAIS 
 
Aqueles restritos a convidados sem 
cobrança de ingresso, compreendendo 
casamentos, aniversários, jantares, 
confraternizações, bodas, formaturas, 
batizados, festas infantis e afins.)  
 
Portaria SES nº 455, de 30 de abril de 
2021 
https://www.sc.gov.br/images/Secom_
Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf 

Permitido com 
restrições 

Níveis Gravíssimo: 

- Nas Regiões de Saúde com Avaliação de Risco Potencial Gravíssimo 
para COVID-19 (representado pela cor vermelha): a. Fica permitida a 
realização de eventos sociais com a participação de no máximo 60 
(sessenta) convidados, respeitando o cálculo do Espaço Total do Salão 
(ES): ES = CS x FD ES = 60 x 2,2 = 132 metros quadrados de área 
mínima a ser ocupada; 
-  Funcionamento das 6h00 às 23h00; 
- Todos os convidados devem permanecer sentados; 
- Música ao vivo com formação instrumental e vocal de até 2 (dois) 
integrantes; 
-- Os espaços devem permitir o controle de acesso dos convidados, 
com lista de presença, 
- Uso obrigatório de máscaras de proteção por todos os convidados e 
prestadores de serviço, durante todo o período de realização do 
evento, sendo permitido aos convidados a retirada das máscaras 
somente quando forem ingerir alimentos e bebidas, que deve ocorrer 
apenas quando estiverem sentados; 
- dispense com álcool a 70% ou preparações antissépticas de efeito 
similar, na entrada, em cada uma das mesas e em pontos estratégicos 
para higienização das mãos; 
- Na recepção, providenciar marcação no piso com distanciamento 
interpessoal de 2,0 m (dois metros); 

(1) DECRETO ESTADUAL 
 

Portaria SES nº 455, de 30 de abril de 
2021 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf
https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_455.pdf


- Manter um distanciamento mínimo de 2,0 m (dois metros) entre as 
mesas, com a ocupação máxima de quatro pessoas por mesa; 
- Deverá ser instalada barreira física de material transparente, liso, 
resistente ao processo de limpeza e desinfecção, com anteparos 
frontais e laterais dispostos em frente de todo o palco; 
-  Eventos ao ar livre devem criar um sistema que permita manter as 
regras de distanciamento interpessoal de 2,0 metros, exceto entre as 
pessoas que coabitam; 
- Os alimentos podem ser servidos em bandejas ou dispostos em ilhas, 
porém sempre por um funcionário paramentado e treinado para este 
fim; 
- Os talheres devem ser embalados individualmente, e os pratos, 
copos e demais utensílios devem ser mantidos protegidos. Temperos, 
molhos, condimentos e similares só devem ser disponibilizados de 
forma individualizada, em sachês. 

 

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, 
CAFETERIAS, CASAS DE CHÁS, 
CASAS DE SUCOS, LANCHONETES, 
CONFEITARIAS, SORVETERIAS, 
LOJAS DE CONVENIÊNCIAS, 
RESTAURANTES, PIZZARIAS, 
CHURRASCARIAS, CANTINAS, 
BARES E AFINS. 
 
Ler a PORTARIA SES nº 453 de 30 de 
abril de 2021: 
https://www.sc.gov.br/images/Secom_
Noticias/Documentos/Portaria_453.pdf 
 

Permitido com 
restrições 

- Nos níveis de riscos potenciais gravíssimo e grave, permissão de 
funcionamento das 6h00 às 23h00; 
- Todos os clientes devem ter lugar sentados, não podendo fazer o 
consumo de bebidas e/ou alimentos em pé; 
- Proibição de fornecimento de bebidas alcoólicas com consumo no 
próprio estabelecimento, nos Níveis gravíssimo e grave, das 23h00 às 
6h00 e, no nível alto, da meia-noite às 6h00; 
 
- Música ao vivo com formação instrumental e vocal de até 2 (dois) 
integrantes; 
- Deverá ser instalada barreira física de material transparente, liso, 
resistente ao processo de limpeza e desinfecção, com anteparos 
frontais e laterais dispostos em frente de todo o palco; 
- O estabelecimento não deverá permitir espaço para dança durante 
as apresentações musicais, bem como deverá inibir quaisquer 
atividades interativas que gerem contato ou proximidades entre os 
frequentadores, a exemplo de dança e aproximações ao palco ou ao 
local da apresentação; 
- Em salões ou espaços com mesas e cadeiras fixas, marcar e isolar 
mesas e cadeiras que não devem ser ocupadas, em observância ao 
distanciamento mínimo estabelecido; 

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

PORTARIA SES 453 DATA 30.04.21 

https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_453.pdf
https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/Documentos/Portaria_453.pdf


- É permitido o consumo em balcões, desde que os clientes estejam 
sentados em bancos com distanciamento de pelo menos 1,5 m (um 
metro e meio) entre eles, e que o local seja imediatamente 
higienizado após o uso; 
- Somente é permitida a entrada e circulação de pessoas no 
estabelecimento utilizando máscara de proteção facial de forma 
adequada cobrindo nariz e boca; 
- Manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, 
copos e demais utensílios protegidos; 
- . Os restaurantes que dispõem os alimentos em buffet para o auto 
serviço devem colocar no local onde ficam os pratos e talheres, 
dispensadores com álcool a 70% e luvas descartáveis; 
Só é permitida a disponibilização de temperos, molhos, condimentos e 
similares de forma individualizada, em sachês, e apenas no momento 
de cada refeição; 
- . Manter distância mínima de raio de 2,0 metros entre os demais 
clientes na fila de buffet, na fila do caixa, bem como em outros 
ambientes do estabelecimento; 
- . Manter distância mínima de raio de 2,0 metros entre os demais 
clientes na fila de buffet, na fila do caixa, bem como em outros 
ambientes do estabelecimento; 
 
 
 

fornecimento de bebidas alcoólicas 
com consumo no próprio 
estabelecimento  
 

Permitido com 
restrição 

proibição em todos os níveis de risco entre 23hs e 6h00 (1) DECRETO ESTADUAL 
 
Portaria SES 453 de 30/04/21  

Eventos públicos na modalidade drive-in 
( (cinema, shows, apresentações 

teatrais, musicais, festas com Djs) 

Permitido - O acesso ao evento será com automóvel e cada veículo 
disporá de uma área delimitada de 6x4m, com grades de 
contenção de 2x4m por 1,2m. Os clientes devem permanecer 
dentro dessa área durante todo o evento, saindo somente para 
uso do sanitário; 
- Todos os envolvidos nos eventos, público, trabalhadores e 
organizadores, ficam obrigados a utilizar máscaras; 
- Realizar a aferição de temperatura dos trabalhadores e 
clientes na entrada do local do evento; 

(1) DECRETO ESTADUAL 
 
Portaria SES 90 de 29.01.21 



- Utilizar somente 50% do número de vagas disponíveis na área 
definida para o evento. O distanciamento entre os carros deve 
ser de uma vaga ou de, no mínimo, 1,5m; 
- Cada veículo deverá ser ocupado por, no máximo, 04 pessoas; 
 

Agências bancárias, correspondentes 
bancários, lotéricas e cooperativas de 
crédito 

Permitido atendimento individual, controle de entrada e monitoramento do 
distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas 

PORTARIA SES 86 DATA 29.01.21;  
 
(1) DECRETO ESTADUAL  
 

Escolas públicas e privadas 
Educação Básica, Educação 
Profissional, Ensino Superior e afins 

Permitido Possuir Plano de Contingência (PanCon-EduCovid-19) 
homologado na Secretaria Municipal de Educação 

PORTARIA SES 901 DATA 21.11.20 
PORTARIA SES/SED 750 DATA 
25.09.20 
PORTARIA SES/SED/DCSC 983 
DATA 15.12.20 
 
DECRETO 1.153 DATA 15.02.21 
PORTARIA SES/SED/DCSC 983 
DATA 15.12.20 

cursos livres, incluindo os cursos 
preparatórios para vestibular 

Permitido distanciamento interpessoal de 1,5 metros no ambiente 
educacional. Em caso de impossibilidade deste distanciamento 
e o estabelecimento optar por retomar as atividades, deve 
reduzir o número de alunos por turma, de forma a se adequar a 
esta regra; 

PORTARIA SES 89 DATA 29.01.20 

Centros de Formação de Condutores Permitido Autorizado as aulas presenciais teóricas e práticas. Serviço 
essencial. 

PORTARIA SES 83 DATA 29.01.21 

Atividades Industriais Permitido Manter afastamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas PORTARIA SES 87 DATA 29.01.21 

Bibliotecas Permitido o acesso controlado, sejam em espaços públicos ou privados, 
mediante cumprimento dos regulamentos sanitários vigentes. 

PORTARIA SES 1003 DATA 23.12.20 
 
DECRETO ESTADUAL 1003/2020 

Feiras, exposições e leilões Permitido - No Estado Gravíssimo: capacidade de ocupação de 30% do 
espaço; 
- Todos os participantes, funcionários, promotores devem utilizar 
máscaras durante todo o período de permanência,  
Realizar a aferição de temperatura corporal, sem contato físico, 
dos trabalhadores e participantes na entrada do local do evento; 
- Os organizadores e promotores de eventos devem guardar por 
30 dias após a realização do evento, o arquivo com o 
credenciamento dos participantes, expositores e staff, para 

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

PORTARIA SES 999 DATA 23.12.20 



possível comunicação de casos positivos para COVID-19 que 
possam ser identificados; 

Parques, praças, jardins botânicos, 
balneários, faixas de areia de praias 

Permitido o 
acesso e 
permanência 

Proibido a concentração e aglomeração de pessoas (1) DECRETO ESTADUAL  

transporte coletivo urbano municipal, 
transporte coletivo intermunicipal e 
transporte coletivo interestadual 

Permitido  limite de ocupação de 70% por veículo, mantidas todas as 
linhas e itinerários no nível gravíssimo 

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

Portaria Conjunta SIE/SES nº 22, de 11 de 
janeiro de 2021 
Portaria Municipal 144/2021/SEMSA 

 

shopping centers, centros comerciais e 
galerias e comércio de rua em geral 

Permitido com 
escalonamento 
de horário 

- Funcionamento das 06h00 às 22h00 em todos os níveis de 
risco; 
- Limitado a 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade no 
risco gravíssimo; 
-  Os sistemas de climatização artificial dos estabelecimentos 
devem manter os Planos de Manutenção, Operação e Controle - 
PMOC implementados e atualizados; 
- Permitir o uso de provadores alternados (provador sim, 
provador não) visando reduzir o número de pessoas nessa área; 
  

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

PORTARIA SES 84 DATA 29.01.21 

Provas de roupas Permitido Utilizar provadores alternados (provador sim, provador não), 
para controlar a quantidade de pessoas 
Não permitir a entrada de acompanhantes no provador  

PORTARIA SES 84 DATA 29.01.21 

Academias 
 
Prática regular de exercícios físicos 
como Academias de Ginástica, 
Musculação, Crossfit, Funcionais, 
Estúdios, Danças, Escolas de 
Natação, Hidroginástica, Hidroterapia, 
Academias de Lutas e áreas afins. 

Permitido com 
restrições 

- Devem limitar o número de usuários a 30% da capacidade 
operativa do estabelecimento;  
 - Funcionamento das 06h00 e 22h00, em todos os níveis de 
risco; 
- Os usuários considerados dos grupos de risco (incluindo os 
idosos) podem utilizar estes estabelecimentos, desde que 
disponham de parecer médico liberando para a atividade; 
- Disponibilizar, na entrada do estabelecimento, álcool 70% ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, para 
higienização das mãos; 
-  É obrigatório o uso de máscaras de tecido não tecido (TNT) 
ou tecido de algodão, por todos os trabalhadores, usuários e 
visitantes durante a permanência no estabelecimento; 
- Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e 
meio) entre as pessoas; 

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

PORTARIA SES 713 DATA 18.09.20 



- O tempo de permanência de cada usuário no local deve ser 
de, no máximo, 60 (sessenta) minutos; 
- Esteiras, bicicletas ergométricas e similares devem ser 
utilizadas de forma intercalada (uma em funcionamento e uma 
sem uso) ou com pelo menos 1,5 metros de distância entre elas 

Piscinas de uso coletivo, clubes 
sociais e esportivos 

Permitido com 
restrições 
Permitido com 
restrições 

- Limite de ocupação de 50% (vinte e cinco por cento); 
- Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco 

(1) DECRETO ESTADUAL 

Parques temáticos e zoológicos Permitido com 
restrições 

- Limite de ocupação de 50% (vinte e cinco por cento); 
- Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco 

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

PORTARIA 391 DE 05.06.20 

Parques Aquáticos e complexos de 
águas termais 

Permitido com 
restrições 

- Limite de ocupação de 50% (vinte e cinco por cento); 
- Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco; 
- É proibida a realização de atividades que permitam a 
aglomeração de pessoas; 
- Realizar a aferição de temperatura por método digital por 
infravermelho;  
- Todos os visitantes e trabalhadores do parque aquático ou 
complexo de águas termais ficam obrigados a utilizar máscaras 
durante todo o período, exceto quando estiverem na água; 
- O pH da água deve ser mantido entre 7,2 e 7,8 e a 
concentração de cloro residual livre na água deve se situar entre 
0,8 mg/L e 3,0 mg/L 

(1) DECRETO ESTADUAL  
 

PORTARIA 998 de 23.12.20 

Cinemas, teatros e Circos Permitido com 
restrições 

- Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco; 
- Todos os envolvidos, público, participantes, trabalhadores e 
organizadores, ficam obrigados a utilizar máscaras durante todo 
o período de permanência nos estabelecimentos, sendo estas 
substituídas conforme recomendação de uso, sem prejuízo da 
utilização de outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários ao desenvolvimento das atividades; 
- Realizar a aferição de temperatura corporal, sem contato 
físico, dos trabalhadores, participantes e clientes, nos cinemas e 
teatros com acesso direto à rua. É dispensada a verificação 
para os estabelecimentos localizados em galerias e shoppings 
que realizam esta verificação prévia. 
 

(1) DECRETO ESTADUAL; 
 
PORTARIA SES 1010 DATA 28.12.20 



Museus Permitido com 
restrições 

- Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco 

(1) DECRETO ESTADUAL; 
 
PORTARIA SES 1001 DE 23.12.20 

Igrejas e templos religiosos Permitido com 
restrições 

-Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco; 
- Limite de ocupação de 25%; 
- Os lugares de assento devem ser disponibilizados de forma 
alternada entre as fileiras de bancos, devendo estar bloqueados 
de forma física aqueles que não puderem ser ocupados; 
- Deve ser assegurado que todas as pessoas, ao adentrarem à 
igreja ou ao templo, estejam utilizando máscara e higienizem as 
mãos com álcool 70% ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar. 

(1) DECRETO ESTADUAL 
 
PORTARIA SES 1002 DATA 23.12.20 

Hotéis e similares Permitido - Áreas de uso coletivo em hotéis e similares, com limite de ocupação 
simultânea de 50% (cinquenta por cento) 

(1) DECRETO ESTADUAL 
 
PORTARIA SES 1023 DATA 23.12.20 

Áreas de uso coletivo em hotéis e 
similares 

Permitido com 
restrições 

limite de ocupação de 25% (vinte e cinco por cento) e 
funcionamento somente entre 06h00 e 22h00, em todos os 
níveis de risco. 
 

(1) DECRETO ESTADUAL 
PORTARIA SES 1023 DATA 30.12.20 

 

Demais atividades e serviços privados não 
essenciais 

Permitido com 
restrições 

- Limite de ocupação simultânea de 50%; 
- Funcionamento somente entre 06h00 e 22h00. 
 

(1) DECRETO ESTADUAL  

Supermercados Permitido  - Limite de acesso de até 2 (duas) pessoas por família; 
- Ocupação simultânea de até 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade do estabelecimento; 
- Funcionamento das 6h00 às 23h00 em todos os níveis de 
risco. 
 

(1) DECRETO ESTADUAL 

Clínicas, consultórios e ambulatórios 

farmácias, hospitais 
 

Permitido Serviço essencial PORTARIA SES 188 DATA 18.03.20 
PORTARIA SES 190 DATA 25.03.20 

Profissionais Liberais e autônomos de 
saúde 

Permitido os profissionais liberais e autônomos da área de saúde, como 
médicos, veterinários, fisioterapeutas, odontólogos, biomédicos, 
enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, 
nutricionistas, entre outros. Podem realizar tanto em domicílio quanto 
nos estabelecimentos de vinculação dos profissionais, desde que o 
atendimento seja de forma individual, observado os requisitos 

 
PORTARIA SES 223/2020 



Serviços agropecuários, Veterinários e 
cuidados com animais em cativeiro 

Permitido Atendimento ao público sem restrição de horário. (1) DECRETO ESTADUAL 

Concursos públicos Permitido Restrições PORTARIA SES 714 DATA 18.09.20 

Construção civil Permitido Serviço essencial PORTARIA SES 214 DATA 01.04.20 

Esportes coletivos recreativos Permitido Em ambientes abertos permitido, em ambientes fechados 
limitado a 25% da capacidade do ambiente do estabelecimento. 
Proibido o uso dos vestiários e confraternizações durantes os 
jogos e após seu encerramento. 

PORTARIA CONJUNTA 
SES/FESPORTE 441 DATA 27.04.21 

Competições esportivas públicas e 
privadas 

Restrições Sem acesso ao público (1) DECRETO ESTADUAL  

Serviços de reparação automotiva, 
venda e revenda de carros 

Permitido Regramento PORTARIA SES 230 DATA 07.11.20 

Táxis e carros de aplicativos Permitido Regramento PORTARIA SES 235 DATA 08.04.20 

Velórios e serviços funerários Permitido com 
restrições 

Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se 
observar as medidas de não compartilhamento de copos;  
 A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de 
pessoas, respeitando a distância mínima de, pelo menos, dois metros 
entre elas, bem como outras medidas de isolamento social e de 
etiqueta respiratória; Recomenda-se que o enterro ocorra com no 
máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela 
contraindicação de aglomerações. 
Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, 
evitando qualquer contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em 
qualquer momento post-mortem; 

Nota Técnica Conjunta nº 015/2020 - 
DIVS/SUV/SES/SC. (Atualizada pelo 
documento Manejo de Corpos no 
contexto do novo coronavírus, publicado 
pelo Ministério da Saúde em 23/03/2020). 

 


