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1. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

• Para realização de feiras, exposições, congressos, 
seminários e eventos corporativos em espaços 
que não possuem alvará para essa finalidade, 
independentemente do público previsto, deve ser 
solicitado o licenciamento por meio do  
Portal de Serviços da PBH, que inclui avaliação da 

vigilância sanitária.

1. ACESSO E DISTANCIAMENTO
1.1.  Higienizar as mãos, com álcool 70% (setenta por 

cento), de todos que entrarem no local,  
inclusive funcionários.

1.2.  Impedir a entrada de pessoas sem máscara ou 
que não estejam utilizando a máscara de forma 
adequada, sendo facultado à organização do evento 
fornecer a máscara.

1.3.  O público deverá ser orientado a permanecer de 
máscara durante todo o tempo em que estiver no 
local, exceto em momentos de alimentação.

1.4.  Realizar controle de entrada e saída para assegurar 
a limitação de capacidade de pessoas ao mesmo 
tempo no local.

1.5.  Admitida 100% (cem por cento) da capacidade  
de público.

1.6.  Usar o maior número de entradas possíveis para 
permitir maior distanciamento.

1.7.  Demarcar trajeto sugerido, de forma a evitar 
aglomerações, fluxo e contra fluxo de pessoas.

https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5df8cff8ad0ab2006cee9f8c/5df38842ad0ab2006cec9154/temas+licenciamento-e-alvaras?params=%7B%22filters%22%3A%7B%22query%22%3Anull%7D%2C%22sort%22%3A%7B%22sort%22%3A%7B%22viewCount%22%3A%22desc%22%7D%7D%7D
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5df8cff8ad0ab2006cee9f8c/5df38842ad0ab2006cec9154/temas+licenciamento-e-alvaras
https://dom-web.pbh.gov.br/visualizacao/ato/2457#state=341b2e4c-348a-41cc-a360-5a3281ceb939&session_state=79beb48e-ba61-40af-988f-1bf574fdb539&code=4f4ba6b0-ff9f-458b-92f9-579b91ae5f84.79beb48e-ba61-40af-988f-1bf574fdb539.b119622a-06b6-465b-b551-d7dce86b197f
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1.8.  A organização do evento deve manter, por trinta dias 
contados da data da realização do evento, lista de 
participantes com nome completo, CPF e telefone 
para fins de rastreamento epidemiológico a ser 
demandado pela Secretaria Municipal de Saúde, caso 
necessário, respeitadas as normas de tratamento de 
dados pessoais dispostas na Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD.

1.9.  Todos os participantes deverão ser informados 
previamente sobre a importância de comunicar 
à organização caso venham a apresentar quadro 
clínico compatível com covid-19 ou exame positivo 
para a doença no prazo de quatorze dias após  
o evento.

1.10. Cabe à organização avisar imediatamente à 
respectiva Gerência de Assistência, Regulação e 
Epidemiologia das Diretorias Regionais da Secretaria 
Municipal de Saúde a ocorrência de comunicação de 
algum caso relacionado à situação descrita no item 
1.9, conforme Quadro 1.

2. FUNCIONÁRIOS:
2.1.  Capacitar vigilantes, técnicos de segurança e 

colaboradores para fiscalização das medidas de 
prevenção e combate à covid-19.

2.2.  Instruir os funcionários sobre a obrigatoriedade 
do uso e da correta utilização da máscara e seu 
manuseio para guarda ou descarte, recomendando a 
troca no máximo a cada quatro horas de trabalho, se 
estiver úmida ou sempre que necessário.

2.3.  Higienizar frequentemente as mãos com álcool 70% 
(setenta por cento) ou água e sabão, inclusive ao 
colocar e retirar as luvas de trabalho, quando for  
o caso.
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2.4.  Funcionários devem vestir uniforme somente no 
local de trabalho.

2.5.  Uniformes, equipamentos de proteção e máscaras 
não podem ser compartilhados.

2.6.  Os funcionários devem manter distanciamento e a 
conversa com o público restrita às atividades  
do evento.

2.7.  Oferecer condições adequadas para evitar 
aglomerações em momentos de descanso, 
alimentação e troca de turnos entre os funcionários.

2.8.  Funcionários devem ser afastados em casos de 
constatação ou suspeita de ter contraído a covid-19, 
devendo ser encaminhados para atendimento em 
unidades de saúde.

3. INGRESSOS E CREDENCIAMENTO:

3.1.  Os ingressos deverão ser adquiridos 
preferencialmente por meios virtuais ou eletrônicos.

3.2.  Recomenda-se que a conferência seja visual ou feita 
por meio de leitores óticos QR Code, sem contato 
manual por parte dos atendentes.

3.3.  Caso haja bilheteria no local, instalar barreira de 
proteção entre atendentes e frequentadores e 
demarcar posições no local de formação de fila, 
respeitando o distanciamento de 1m (um metro) 
entre as pessoas.

3.4.  O credenciamento deverá ser realizado 
preferencialmente por meios virtuais ou eletrônicos. 
Em caso de credenciamento presencial, canetas 
e outros materiais de uso comum deverão ser 
higienizados a cada uso com álcool 70%  
(setenta por cento).



5

4. AMBIENTE E HIGIENIZAÇÃO:

4.1.  Disponibilizar dispensadores com álcool 70% 
(setenta por cento) em locais visíveis e de fácil 
acesso, como corredores, estacionamentos, acessos 
e saídas de escadas, entradas de todos os espaços e 
salas e outras áreas de uso comum.

4.2.  Limitar a utilização de bebedouros somente à 
coleta de água em recipientes individuais ou copos 
descartáveis, sendo vedado o uso de bebedouros de 
jato inclinado.

4.3.  Restringir o uso de elevadores para 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade, com demarcação no piso.

4.4.  Priorizar a realização de atividades em espaços 
abertos e intensificar a manutenção da ventilação 
natural, sempre que possível.

4.5.  Em caso do uso de ar-condicionado, observar e 
praticar as medidas dispostas na portaria que 
estabelece o protocolo geral de vigilância  
em saúde.

4.6.  Higienizar todas as áreas comuns e superfícies 
de maior contato, como corrimãos, balcões de 
informação, sanitários e áreas de descarte de lixo, 
pelo menos quatro vezes ao dia ou sempre que se 
fizer necessário.

4.6.1.  A higienização deverá ser feita com detergente e 
sanitizantes regularizados no órgão competente, 
seguindo as orientações do fabricante, conforme 
disposto na portaria que estabelece o protocolo 
geral de vigilância em saúde.

4.7.  Higienizar corrimãos das escadas e esteiras rolantes 
a cada hora, ou sempre que se fizer necessário, com 
detergente e sanitizantes regularizados no órgão 
competente, seguindo as orientações do fabricante, 
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conforme disposto na portaria que estabelece o 
protocolo geral de vigilância em saúde.

4.8.  Organizar turnos específicos para a limpeza mais 
pesada, sem contato com as demais atividades  
do evento.

4.9.  Instalar barreiras metálicas, cones ou outros meios 
para direcionamento do fluxo de pessoas.

4.10. Higienizar frequentemente todo o material e todos 
os equipamentos que entrarem nos eventos.

4.11. Separar lixo com potencial de contaminação para 
descarte, como luvas, máscaras e equipamentos de 
proteção individual.

4.12. Lixeiras tampadas devem ter a tampa acionada  
por pedal.

4.13. Recomendar pagamentos utilizando tecnologia  
de aproximação.

4.14. Vedadas ações de divulgação com personagens  
e panfletagem.

4.15. Vedado atendimento ao público em áreas comuns, 
bem como sessões de autógrafo e fotos.

4.16. Sinalizar áreas comuns com informações sobre 
distanciamento de pessoas, orientações de 
segurança e medidas de prevenção da covid-19.

4.17. Eventos que ofereçam transporte de pessoas em 
ônibus, micro-ônibus e vans deverão observar e 
seguir as normas de higiene para o transporte 
público, dispostas na Portaria BHTRANS DPR  
nº 046/2020.

4.18. As mãos do público participante devem ser 
higienizadas com álcool 70% (setenta por cento) 
antes e depois do manuseio de mercadorias ou 
objetos expostos.
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5. BANHEIROS:

5.1.  Manter o lavatório com saboneteiras e toalheiros 
abastecidos de sabonete líquido, papel toalha 
descartável e álcool 70% (setenta por cento).

5.2.  Limitar o acesso aos banheiros à sua capacidade  
de uso.

5.3.  Manter as portas de acesso aos sanitários 
prioritariamente abertas para beneficiar  
a ventilação.

5.4.  Em locais onde não haja estrutura fixa de sanitários, 
deverão ser adotadas as seguintes medidas:

5.4.1. I nstalar um banheiro químico para cada vinte e 
cinco pessoas.

5.4.2.  Higienizar as cabines a cada hora ou sempre que 
se fizer necessário, com detergente e sanitizantes 
regularizados no órgão competente, seguindo 
as orientações do fabricante, conforme disposto 
na portaria que estabelece o protocolo geral de 
vigilância em saúde.

5.4.3.  Disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) na 
entrada dos banheiros químicos.

II – REGRAS COMPLEMENTARES PARA FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES EM PROPRIEDADE PÚBLICA OU PRIVADA 
Feiras e exposições deverão adotar, além dos protocolos 
instituídos no tópico I deste Anexo, as seguintes normas:

1. CAPACIDADE E DISTANCIAMENTO:

1.1.  Sempre que possível, adotar o agendamento de 
horário para o público, de maneira que a entrada e a 
saída se deem de forma escalonada.
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1.2. Estandes e barracas devem ter um afastamento 
mínimo de 2m (dois metros) entre si.

1.3.  Caso o evento possua estandes, deverá observar e 
seguir as seguintes normas:

1.3.1.  Demarcar posições nos estandes que assegurem 
o distanciamento de 1m (um metro) entre as 
pessoas, incluindo expositores e funcionários, 
sendo imprescindível o uso correto da máscara por 
todos os ocupantes.

1.3.2.  Instalar pelo menos um dispensador de álcool 70% 
(setenta por cento) em cada estande.

1.3.3.  Higienizar as superfícies dos estandes com 
frequência, com detergente e sanitizantes 
regularizados no órgão competente, seguindo 
as orientações do fabricante, conforme disposto 
na portaria que estabelece o protocolo geral de 
vigilância em saúde.

1.4.  Em feiras e exposições de veículos e similares:

1.4.1  Higienizar frequentemente as maçanetas, as 
portas, o volante e outras superfícies de maior 
contato do veículo. A higienização deverá ser feita 
com detergente e sanitizantes regularizados no 
órgão competente, seguindo as orientações do 
fabricante, conforme disposto na portaria que 
estabelece o protocolo geral de vigilância  
em saúde.

2. AMBIENTE E HIGIENIZAÇÃO:

2.1.  Em caso de montagens e produtos para exposição, 
a organização deverá ter estrutura para 
descontaminação desses itens.

2.2.  Em caso de venda de alimentos, praticar as normas 
dispostas no protocolo específico de restaurantes, 
cantinas, sorveterias, bares e similares.
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III – REGRAS COMPLEMENTARES PARA CONGRESSOS E 
SEMINÁRIOS

 Congressos e seminários deverão adotar, além dos 
protocolos instituídos no tópico I deste Anexo, as 
seguintes normas:

1. CAPACIDADE E DISTANCIAMENTO:

1.1.  Escalonar a saída por fileiras de assentos, a fim 
de evitar aglomerações em escadas, portas e 
corredores. A saída deverá iniciar pelas fileiras mais 
próximas à porta, terminando nas mais distantes, 
evitando assim o cruzamento entre pessoas.

1.2.  Organizar intervalos de forma a evitar aglomerações 
e manter o distanciamento, alterando horários e 
públicos sempre que possível.

Quadro 1:

Regional E-mail Telefone

Barreiro gaereb@pbh.gov.br 3277-5946/5921

Centro-Sul gaerecs@pbh.gov.br 3277-4331/4845

Leste gaerel@pbh.gov.br 3277-4998/4477

Nordeste gaerene@pbh.gov.br 3277-6241/6242

Noroeste gaereno@pbh.gov.br 3277-7635/7647

Norte gaeren@pbh.gov.br 3277-7841/7853

Oeste gaereo@pbh.gov.br 3277-7082/7085

Pampulha gaerep@pbh.gov.br 3277-7938/7933

Venda Nova gaerevn@pbh.gov.br 3277-5413/5414



prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades

PROTOCOLO GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

https://prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/2020/pbh_protocolos_gerais_21.pdf

