
 

 

 

ESTADO SITUAÇÃO RESTRIÇÕES DE RETORNO REGULAMENTAÇÃO 

Acre 

Retomada gradual. Fase Vermelha: 20% da capacidade;  

Fase Laranja: 20% da capacidade;  

Fase Amarela: 30% da capacidade;  

Fase Verde: 60% da capacidade. 

Distanciamento de 2m;  

Disponibilização de álcool em gel; 

+outras. 

O Estado se encontra na fase 

amarela.  

Dec. 5.496/2020 

 

Dec. 6.150/2020 

 

Res. 02/2020 

 

Dec. 6.422/2020 

 

Relatório Técnico 08/2020 

Alagoas 

Retomada gradual.  Fase vermelha: sem menção às 

igrejas. 

Fase laranja: 30% da capacidade do 

templo.  

Fase amarela: 50% da capacidade 

do templo.  

Fase azul: 75% da capacidade do 

templo. 

Fase verde: 100% da capacidade do 

templo.  

Distanciamento de 1,5m. 

 

Desde o dia 28/09, todos os 

Municípios estão na fase azul.  

Portaria Conjunta 

GC/SEDETUR/SEFAZ/SESAU 

n. 001/2020 

 

Decreto n. 70.145/2020 

 

Decreto n. 70.178/2020 

 

Decreto n. 70.725/2020 

 

Decreto n. 71.258/2020 

 

Notícia - Fase azul 

Amapá 

Permitiu aos 

Municípios a 

inserção das 

atividades 

religiosas nos 

planos de 

retomada. 

Máx. de 150 pessoas; 

Distância mínima de 1,5 m; 

Ocupação máxima de 1 pessoa por 

4 m². 

 

Decreto n. 1497/2020 

 

Decreto n. 2070/2020 

 

Decreto n. 3131/2020 

Amazonas 

Retomada gradual. 30% da capacidade da igreja; máx. de 

1h30 de cerimônia; intervalo de 5h 

entre um evento e outro. 

Decreto n. 42.330/2020 

 

Decreto n. 42.440/2020 

Bahia 

Retomada gradual. 

Possibilidade de cultos com até 100 

pessoas.  

Decreto n. 19.586/2020 

 

Decreto 19.825/2020 

https://drive.google.com/file/d/1KwA9NDQsaQDQjBjPGpsor0xm-wAM0d1l/view?usp=sharing
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=396869
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=396869
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=396869
https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-2.pdf
https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-2.pdf
https://agencia.ac.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n-2.pdf
http://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNTk1NTY3NTYxNTkwMi5wZGY=
http://covid19.ac.gov.br/static/v1/docs/pacto/6a_coletiva.pdf
https://www.tnh1.com.br/fileadmin/user_upload/tnh1/2020/06/16/DOEAL-15_06_2020-COMPLETO.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397338
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397864
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397864
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397864
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=399875
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=399875
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=399875
http://www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2020/09/DOEAL-23_09_2020-SUPLEMENTO.pdf
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/34238-municipios-do-interior-avancam-a-fase-azul-do-distanciamento-social-controlado-em-alagoas
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=392406
http://transparencia.ap.gov.br/relatorios/covid/legislacoes/decretos/DECRETO_N_2720_DE_14_DE_AGOSTO_DE_2020.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=401526
https://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202020/DE%2042.330_20.htm
http://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-n.-42.440-de-26-de-junho-de-2020.pdf
http://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-n.-42.440-de-26-de-junho-de-2020.pdf
http://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DECRETO-n.-42.440-de-26-de-junho-de-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OQ8ElXalmYIZ0DHavUJuHY5mNGhLeNPz/view
http://www.casacivil.ba.gov.br/arquivos/File/DECN19912DE13AGOSTO2020.pdf


Decreto 19.964/2020 

 

Decreto n. 20.012/2020 

Ceará 

Retomada gradual. Fase 1: suspensas.  

Fase 2: 20% da capacidade.  

Fase 3: 50%, 1 pessoa a cada 12 m².  

Fase 4: 100%, 1 pessoa a cada 7 m². 

 

Todas as regiões do Ceará estão na 

fase 4.  

Plano e protocolos 

 

Decreto n. 33.717/2020 

 

Decreto n. 33.742/2020  

Distrito Federal 

Retomada gradual. Disponibilização de álcool em gel; 

1,5 m de distância e outras; 

Estabelecimento de uma fileira de 

cadeiras ocupada e outra 

desocupada; 

Recomendação para evitar contato 

físico; 

Uso obrigatório de máscara;  

+outras. 

Decreto n. 40.846/2020 

 

Lei n. 6.630/2020 

 

Decreto n. 40.105/2020 

Espírito Santo 

Não houve 

restrição 

Ficou a cargo das lideranças tomar 

as medidas para evitar aglomeração.  

 

O Estado emitiu Nota Técnica, 

através da Sec. de Saúde, com 

recomendações:  

 

Risco Alto - Recomenda atividades 

religiosas virtuais. 

 

Risco Médio - Recomenda 

atividades religiosas virtuais.  

 

Risco Baixo - Atividades religiosas 

podem ser realizadas com 

observância de parâmetros como a 

distância mínima de 1,5m, 

disponibilização de álcool em gel, 

medidas para impedir a entrada de 

pessoas sem máscara, etc.  

Dec. 4.636-R 

 

Dec. 4703-R 

 

Nota Técnica n. 35/2020 

 

Nota Técnica n. 72/2020 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-19964-de-01-de-setembro-de-2020
http://do.ba.gov.br/ver-pdf/10755/#/p:1/e:10755
https://www.ceara.gov.br/pesquisa-cnae/
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DO20200815p01.pdf
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/do20200920p01.pdf
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/do20200912p01.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/8243e69c23dc453aa5b2688edc337acf/exec_dec_40846_2020.html.html#art2_par
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/08_Agosto/DODF%20154%2014-08-2020&arquivo=DODF%20154%2014-08-2020%20INTEGRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/08_Agosto/DODF%20154%2014-08-2020&arquivo=DODF%20154%2014-08-2020%20INTEGRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/08_Agosto/DODF%20154%2014-08-2020&arquivo=DODF%20154%2014-08-2020%20INTEGRA.pdf
http://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2020/08_Agosto/DODF%20154%2014-08-2020&arquivo=DODF%20154%2014-08-2020%20INTEGRA.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/DECRETO%20n%C2%BA%204636-R,%20de%2019_04_2020%20-%20%20DIO%20Extra%20de%20%2019_04_2020%20%20-%20com%C3%A9rcios%20regi%C3%B5es%20-%20PDF.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Decreto%204703-R%20-%20Decreto%20COVID-19%20-%2031.07.2020%20-%20altera%20o%20Decreto%20n%C2%BA%204636-R%20-%20prorroga%20prazos.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Decreto%204703-R%20-%20Decreto%20COVID-19%20-%2031.07.2020%20-%20altera%20o%20Decreto%20n%C2%BA%204636-R%20-%20prorroga%20prazos.pdf
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Legislacao/Decreto%204703-R%20-%20Decreto%20COVID-19%20-%2031.07.2020%20-%20altera%20o%20Decreto%20n%C2%BA%204636-R%20-%20prorroga%20prazos.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Notas%20T%C3%A9cnicas/NOTA%20TECNICA%20COVID.19%20N.%2035.20%20Recomendacoes%20Atividades%20Religiosas.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Notas%20T%C3%A9cnicas/NOTA%20TECNICA%20COVID.19%20N.%2035.20%20Recomendacoes%20Atividades%20Religiosas.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Notas%20T%C3%A9cnicas/NOTA%20TECNICA%20COVID.19%20N.%2035.20%20Recomendacoes%20Atividades%20Religiosas.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/coronavirus/Notas%20T%C3%A9cnicas/NOTA%20TECNICA%20COVID.19%20N.%2072.20%20Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20atividades%20religiosas.pdf


Goiás 

Retomada gradual. 30% da capacidade máxima;  

2m de distância;  

Uso de máscara; 

+ outras (ver protocolo).  

9653 

 

9656 

 

9685 

 

9700 

 

Protocolo 

Maranhão 

Retomada gradual. 50% da capacidade máxima; 

2m de distância; 

+ outras. 

Decreto 35.831 

 

Portaria 38 

Mato Grosso 

Retomada gradual. Recomendações: 

50% da capacidade máxima; 

1,5m; 

+ outras. 

462 

 

522 

Mato Grosso do Sul 

Retomada gradual Bandeira Preta: Serviços essenciais;  

Bandeira Vermelha: Essenciais + 

Baixo Risco;  

Bandeira Laranja: Essenciais + 

Baixo risco + Médio risco; 

Bandeira Amarela: Essenciais + 

Baixo risco + Médio risco + Alto 

risco;  

Bandeira Verde: Essenciais + Baixo 

risco + Médio risco + Alto risco + 

Não recomendado.  

 

 

As atividades religiosas foram 

incluídas nas atividades de médio 

risco. A situação de cada Município 

pode ser conferida no Mapa dos 

Riscos. A maior parte dos 

Municípios se encontra nas 

bandeiras amarela e laranja. 

Deliberação n. 01 (Fixação 

das bandeiras) 

 

Deliberação n. 02 

(Classificação das atividades)  

 

Mapa dos riscos 

Minas Gerais 

Não há restrições 

específicas às 

igrejas, sendo 

necessário 

observar as 

diretrizes gerais do 

Protocolo geral: 

Uso de máscara;  

Distanciamento de 2m;  

Limpeza e higienização dos 

ambientes e objetos; 

+outras.  

Plano Minas Consciente  

Protocolo Geral (Anexo II) 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103128
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103129
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2020/06/30/08_35_25_874_Decreto_n%C2%BA_9685_de_29_06_20.pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103296/decreto-9700
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103296/decreto-9700
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103296/decreto-9700
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103296/decreto-9700
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/Protocolos/Protocolos%20para%20Funcionamento%20de%20Atividades%20durante%20a%20Pandemia%20de%20Covid-19%20em%20Goi%C3%A1s.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/Protocolos/Protocolos%20para%20Funcionamento%20de%20Atividades%20durante%20a%20Pandemia%20de%20Covid-19%20em%20Goi%C3%A1s.pdf
http://corona.ma.gov.br/public/uploads/arquivos/atos/35-5ec5ab811724b.pdf
http://corona.ma.gov.br/public/uploads/arquivos/atos/39-5ee2ae7d11db5.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=393462
http://www.transparencia.mt.gov.br/documents/363605/14442674/DECRETO+N%C2%BA+522%2C+DE+12+DE+JUNHO+DE+2020..pdf/2f6deaf3-19b2-8fa0-98d5-91065f919b54
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DELIBERA%C3%87%C3%83O-1-2020-PROSSEGUIR.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/DELIBERA%C3%87%C3%83O-DO-COMIT%C3%8A-GESTOR-DO-PROGRAMA-DE-SA%C3%9ADE-E-SEGURAN%C3%87A-DA-ECONOMIA-PROSSEGUIR-2.pdf
https://www.coronavirus.ms.gov.br/?page_id=2675
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/plano_minas_consciente_v3.0_-_final_v3.1.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_novo_protocolo_v2.2.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_novo_protocolo_v2.2.pdf
https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/imagens/minasconsciente/protocolos/minas_consciente_novo_protocolo_v2.2.pdf


Plano Minas 

Consciente.  

Pará 

Retomada gradual. Bandeira preta: apenas 

transmissões virtuais; 

Bandeira vermelha: cerimônias 

religiosas com, no máximo, 10 

pessoas;  

Bandeira laranja: 15%, limitando-se 

a 100 pessoas. 

Bandeira amarela: 30%, limitando-

se a 200 pessoas. 

Bandeira verde: 50%, limitando-se a 

400 pessoas. 

Bandeira azul: 100%. 

 

Distanciamento de 1,5m. 

+outras. 

Situação atual:  

Bandeira laranja: Baixo Amazonas, 

Xingu, Tapajós e Araguaia.  

Bandeira amarela: Marajó Ocidental, 

Carajás, Nordeste, RMB/Marajó 

Oriental/Baixo Tocantins. 

Decreto 800 

 

Protocolo por segmentos. 

 

Bandeiras por região. 

Paraíba 

Retomada gradual. Bandeira vermelha: drive-in. 

Presencial com 30%. 

Bandeira laranja: drive-in. 

Presencial com 30%. 

Bandeira amarela: drive-in. 

Presencial com 30%. 

Bandeira verde: Permitido sob os 

termos do protocolo.  

 

Distanciamento de 1,5m. 

+ outras.  

Situação atual:  

Bandeira vermelha: nenhum. 

Bandeira laranja: 21 Municípios. 

Bandeira amarela: 187 Municípios. 

Bandeira verde: 15 Município. 

Dec. 40.034/2020 Novo 

Normal 

 

Protocolo Ativ. Religiosas 

 

Painel de atividades e 

bandeiras 

http://www.pge.pa.gov.br/sites/default/files/decreto_no_800.pdf
https://www.covid-19.pa.gov.br/retomapara/08
https://www.covid-19.pa.gov.br/retomapara/
https://www.covid-19.pa.gov.br/retomapara/
https://www.covid-19.pa.gov.br/retomapara/
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/governo-do-estado-apresenta-plano-de-retomada-gradual-e-segura-das-atividades-na-paraiba/DecretoNovoNormalPBconvertido.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/arquivos/atividades-religiosas-1.pdf
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/coronavirus/novonormalpb


Paraná 

Retomada gradual. Municípios citados no Decreto 

4.942: apenas cerimônias online. 

 

Demais Municípios:  

30% da capacidade; 

2m; 

+ outras. 

Res. SESA n. 856/2020 

 

Decreto n. 4942/2020 

Pernambuco 

Retomada gradual.  30% da capacidade, podendo chegar 

a: 

a) Templos com até mil lugares: 

máx. 50 pessoas. 

b) Templos com mais de mil 

lugares: máx. 300 pessoas.  

1,5m de distancimento. 

Portaria SES/SDSCJ/SPVD n. 

001/2020 

 

Decreto n. 49.131/2020 

Piauí 

Retomada gradual.  O Decreto n. 19.085 previu a 

retomada das atividades religiosas 

para o dia 27/07/2020. Na lista de 

protocolos para a retomada das 

atividades não há um documento 

específico para as igrejas. 

Dec. 19.085/2020 

 

Lista de protocolos 

Rio de Janeiro 

Retomada gradual. Uso de máscara; 

1 a 2m de distanciamento, a 

depender de regulamentação 

municipal; 

+ outras.  

Decreto n. 47.199 

 

Decreto n. 47.219 

 

Decreto n. 47.287 

RN 

Retomada gradual.  Fase 01: até 100 pessoas (a partir de 

29/07). 

Fase 02: mais de 100 pessoas (a 

partir de 12/08). 

 

1 pessoa por 5m².  

Distanciamento de 1,5m. 

Utilização de ventilação natural.  

+outras.  

Decreto n. 29.861/2020 

RS 

Retomada gradual. Bandeira preta: 25% dos 

trabalhadores (teletrabalho ou 

acesso possível apenas para captação 

audiovisual).  

Bandeira vermelha: máximo de 30 

pessoas, ou 10% do público.  

Bandeira laranja: 30% da 

capacidade.  

Bandeira amarela: 50% da 

Decreto n. 55.284/2020 

 

Modelo de Distanciamento 

Controlado 

 

Bandeiras por região 

http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/0307resoluigrejas.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397931
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397931
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=397931
http://web.transparencia.pe.gov.br/ckan/dataset/legislacao-covid-19/resource/03ef451e-b011-4a15-8ded-47c69f25b2ad
http://web.transparencia.pe.gov.br/ckan/dataset/legislacao-covid-19/resource/0fe7451c-94f9-4e19-9375-697e111e6dbc/view/01416e34-e883-4358-b5b8-3675f1e78cc7
https://www.pi.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Decreto-n%C2%BA-19.085.pdf
https://www.pi.gov.br/protocolos-retomada-organizada-das-atividades/
https://www.pi.gov.br/protocolos-retomada-organizada-das-atividades/
https://www.pi.gov.br/protocolos-retomada-organizada-das-atividades/
https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTE0OTY%2C
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/1908decreto47219.pdf
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/1908decreto47219.pdf
https://coronavirus.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/1908decreto47219.pdf
https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTE3NjY%2C
http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20200725&id_doc=691003
https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=433391
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/08/Todos_os_setores-2.pdf
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/
https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br/


capacidade. 

Distanciamento mínimo de 2m. Pode 

ser reduzido para 1m se utilizados 

os EPIs adequados. 

Todo o Estado se encontra na 

bandeira laranja.  

Rondônia 

Retomada gradual Primeira fase: atividades religiosas 

com até 05 pessoas. 

Segunda e terceira fase: 

atividades religiosas permitidas com 

ocupação de até 30% dos templos.  

Distanciamento mínimo de 2m. 

Os Municípios se encontram na Fase 

3, exceto Cacoal, Colorado do 

Oeste e Vilhena, que estão na Fase 

2.   

Decreto n. 25.220/2020 

 

Nota Técnica n. 46/2020 

 

Tabela de fases 

 

Classificação dos Municípios 

Roraima 

Notícias indicam 

que o Decreto n. 

28.535-E, que 

declarava o estado 

de calamidade e 

restringia 

atividades, foi 

revogado em 26 

de agosto de 2020, 

mas não 

localizamos 

protocolos que 

orientem a 

retomada. 

 

Há Municípios que 

já flexibilizaram o 

retorno das 

atividades 

religiosas, a 

exemplo de Boa 

Vista/RR. 
 

 

Santa Catarina 

Retomada gradual. 

Risco gravíssimo (vermelho): máx. 

30%. Risco grave (laranja): 50%. 

Risco alto (amarelo): 70%. Risco 

Portaria n. 254/2020 

 

Portaria n. 465/2020 

 

Portaria 736/2020 

https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/07/DOE-SUPLEMENTAR-10.07.2020.pdf
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/06/Nota-T%C3%A9cnica-46-Lideran%C3%A7as-religiosas-e-fi%C3%A9is..pdf
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/06/Nota-T%C3%A9cnica-46-Lideran%C3%A7as-religiosas-e-fi%C3%A9is..pdf
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/06/Nota-T%C3%A9cnica-46-Lideran%C3%A7as-religiosas-e-fi%C3%A9is..pdf
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/07/TABELA-FASES-ABRE-NAO-ABRE.png
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/07/TABELA-FASES-ABRE-NAO-ABRE.png
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/07/TABELA-FASES-ABRE-NAO-ABRE.png
https://data.portal.sistemas.ro.gov.br/2020/09/DOE-SUPLEMENTAR-15.09.2020-PORTARIA-DE-RECLASSIFICA%C3%87%C3%83O.pdf
https://www.facebook.com/govroraima/videos/319015592678180
https://retomada.boavista.rr.gov.br/arquivos/Relatorio_de_Retomada.pdf
https://retomada.boavista.rr.gov.br/arquivos/Relatorio_de_Retomada.pdf
https://retomada.boavista.rr.gov.br/arquivos/Relatorio_de_Retomada.pdf
http://dados.sc.gov.br/dataset/0a43e611-003a-48c8-a9d4-882abcde8caa/resource/f891834d-531c-4f0a-ac04-019832494f0c/download/portaria-n-254-ses-de-20.04.2020.pdf
http://dados.sc.gov.br/dataset/0a43e611-003a-48c8-a9d4-882abcde8caa/resource/abc85b14-4754-4c96-b5d4-961f7f41c546/download/portaria-ses-n-465-de-06.07.2020.pdf
http://dados.sc.gov.br/dataset/0a43e611-003a-48c8-a9d4-882abcde8caa/resource/f4bd44f4-5b34-4f73-bb4b-cad28a88d685/download/portaria-ses-n-736-de-23.09.2020.pdf


moderado (azul): lotação máxima 

que permita distanciamento de 1,5m.  

Máscara; 1,5m de distanciamento; + 

outras  

Eventos drive-in permitidos.  

Situação atual: todo o Estado no 

risco grave, exceto a região Extremo 

Oeste, que se encontra no risco 

alto. 

 

Mapa de risco 

São Paulo 

Não houve 

restrição, apenas 

recomendação 

para que ocorram 

via internet. 

O Estado de SP publicou em 

setembro um protocolo com 

recomendações ao setor religioso. 

O protocolo traz recomendações 

como: Manutenção de 

distanciamento social; Lotação de 

30% dos estabelecimentos; Uso de 

máscara; Disponibilização de álcool 

em gel, dentre outras. 

 

 

Protocolo para o segmento 

religioso.  

Sergipe 

Retomada gradual.  Bandeira laranja: 30% da 

capacidade dos templos.  

Bandeira amarela: 50%.  

Bandeira verde: sem limitação. 

Distanciamento de 2m. 

 

Obs.: Todos os Territórios de 

Planejamento foram inseridos na 

bandeira verde. A Resolução 01, 

CTCAE, estabeleceu 

funcionamento com 75% da 

capacidade para academias, 

atividades físicas, restaurantes, 

lanchonetes, sorveterias, bares, 

empresas de call-center, shoppings, 

galerias, centros comerciais e 

igrejas. 

Resolução COGERE n. 05 

 

Resolução CTCAE n. 01 

Tocantins 

 Localizamos 

apenas a Nota 

Informativa n. 

6/2020 que traz 

recomendações às 

atividades 

religiosas virtuais e 

presenciais. 

Manter equipe mínima possível nas 

celebrações; 

Usar máscara;  

Disponibilizar álcool em gel;  

+outras. 

Nota Informativa n. 6/2020 

http://covid19.defesacivil.sc.gov.br/shiny/risco_regional/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/quarentena/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/protocolo-atividades-religiosas-v-03.pdf
https://todoscontraocorona.net.br/wp-content/uploads/2020/08/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-005.2020-COGERE-13.08.pdf
https://www.pge.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-001.2020-CTCAE-10.09.pdf
https://central3.to.gov.br/arquivo/502619/


 

Diversos 

Municípios têm 

permitido a 

retomada das 

cerimônias 

religiosas, como 

Itacajá, Porto 

Nacional, Palmas e 

outros. 

 

https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/vida-urbana/prefeitura-de-itacaj%C3%A1-libera-abertura-de-bares-e-igrejas-da-cidade-com-restri%C3%A7%C3%B5es-1.2124398
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/09/16/porto-nacional-publica-novo-decreto-para-regulamentar-cultos-religiosos-durante-a-pandemia-de-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2020/09/16/porto-nacional-publica-novo-decreto-para-regulamentar-cultos-religiosos-durante-a-pandemia-de-covid-19.ghtml
https://afnoticias.com.br/estado/palmas-autoriza-reabertura-de-igrejas-com-ate-30-da-capacidade-e-regras-de-higienizacao

