
Novas regras para conter a disseminação 
do novo coronavírus em Santa Catarina

TurismoDecreto nº 1.172, de 26 de fevereiro de 2021



O Decreto nº 1.172, de 26 de fevereiro de 2021, proíbe 
aglomeração de pessoas em qualquer ambiente, seja 
interno ou externo, assim como a circulação e 
permanência de pessoas em parques, praças e praias.



Quando?
Regras diferentes para os dias de semana e finais de semana:

Finais de semana: 
Decreto nº 1.172/2021

● A partir das 23h de
sexta-feira,  26/02, até as 06h
de segunda-feira, 1º/03

● A partir das 23h de sexta-feira,
05/03 até as 06h de 
segunda-feira, 08/03

Dias de semana
Decreto nº 1.168/2021



Atividades suspensas

● Shows, espetáculos, cinemas, teatros, circos e museus; 
● Parques temáticos, parques aquáticos, zoológicos;
● Marinas e beach clubs;
● Clubes sociais e esportivos, piscinas de uso coletivo e quadras esportivas;
● Congressos, palestras, seminários, exposições e inaugurações;
● Eventos, inclusive na modalidade drive-in, e reuniões de qualquer natureza, de 

caráter público ou privado, incluídos excursões, cursos presenciais, missas e cultos 
religiosos;

● Uso de salões de festas e outros espaços coletivos em condomínios e prédios 
privados;

● Restaurantes, bares e lanchonetes, pubs, cafés, pizzarias, casas de chás e casas de 
sucos. A comercialização de alimentos e bebidas fica autorizada somente para 
tele-entrega ou retirada no estabelecimento.

● Circulação e permanência de pessoas em parques, praças e praias.

Finais de semana: 
Decreto nº 1.172/2021



Meios de hospedagem:
Meios de hospedagem estão autorizados a funcionar com capacidade
máxima de ocupação, porém, respeitando os regramentos já estabelecidos, tais como:

● As hospedagens podem ser mantidas, porém espaços de uso coletivo, como restaurantes, piscinas e 
academias, devem ser desativados;

● Lojas e outros comércios instalados dentro do estabelecimento devem permanecer fechados;
● Os serviços de alimentação devem ser individualizados e fornecidos nos quartos;
● A comercialização de alimentos e bebidas está autorizada somente para retirada, e não para consumo 

no local;
● Os estabelecimentos devem intensificar a higienização de todos os ambientes com álcool a 70º ou 

sanitizantes de efeito similar;
● Orientar sobre o uso de máscara por funcionários e hóspedes;
● Disponibilizar álcool gel em pontos estratégicos,como na entrada do estabelecimento, corredores, 

acesso aos elevadores, balcões e mesas de atendimento, para uso de clientes e trabalhadores.
● Providenciar o controle de acesso, marcação de lugares reservados aos clientes, controle da área 

externa do estabelecimento e a organização das filas para que seja respeitado o distanciamento 
mínimo de 1,5m entre as pessoas;

● Controlar o uso de elevadores para evitar aglomeração de pessoas;
● Manter os ambientes sempre bem arejados.
● Disponibilizar cartazes com informações/orientações sobre a necessidade de higienização de mãos, 

uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, 
ventilação e limpeza dos ambientes;



Dias de semana
Decreto nº 1.168/2021

Como fica durante a semana?

Durante a semana, pelos próximos 15 dias a contar da data de 25 de fevereiro, aplicam-se as determinações 
do Decreto nº 1.168/2021. Lembrando que todas as atividades mencionadas devem observar os protocolos e 
regramentos sanitários específicos.

● Proibido o funcionamento de casas noturnas e casas de espetáculos;
● Limite de 25% da capacidade de público para parques temáticos, zoológicos, cinemas, teatros, circos, 

museus, igrejas e templos religiosos.

Limite de ocupação de 25% e funcionamento somente entre 06h e 23h59:
● Eventos sociais e de qualquer natureza, inclusive na modalidade drive-in; 
● Congressos, palestras, seminários, feiras, exposições e inaugurações; 

bares.



Dias de semana
Decreto nº 1.168/2021

Permitido funcionamento, entre 06h e 23h59:
- restaurantes, cafeterias, pizzarias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes, confeitarias, padarias e 

afins, limitado o ingresso de novos clientes até às 23h;
- academias, centros de treinamento e piscinas de uso coletivo;
- clubes sociais e esportivos e quadras esportivas;
- shoppings e centros comerciais.

Meios de hospedagem:
- autorizados a funcionar com capacidade plena, seguindo os protocolos de segurança sanitária já 

mencionados.

O uso de áreas comuns, como restaurante, piscina e academia, está permitido, mas deve 
respeitar os regramentos anteriormente definidos.

A utilização de parques, praças, jardins botânicos, balneários, faixa de areia de praias e demais espaços 
públicos somente sem aglomeração.



PARA TODOS! Vencer a Covid-19 é uma 
responsabilidade coletiva!

● Lave as mãos com frequência com água e sabão. Quando não puder lavar, use álcool gel;
● Use máscara ao circular por espaços públicos e siga as orientações sobre o uso desse equipamento de 

proteção;
● Higienize periodicamente superfícies e objetos como pias, maçanetas, puxadores, óculos, chaves, 

telefone, computadores, etc; 
● Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com o antebraço ou um lenço de papel e descarte-o imediatamente. 

Se estiver usando máscara, higienize as mãos e troque-a por outra limpa;
● Higienize imediatamente as mãos após tocar em maçanetas, mercadorias e apoios em geral;
● Use um objeto (ao invés dos dedos) para apertar botões de elevadores, campainhas e interfones;
● Evite ao tocar no rosto, principalmente boca, nariz e olhos, antes de lavar as mãos;
● Respeite e mantenha a distância segura: mínimo de 1,5m entre as pessoas; 
● Guarde distância em filas e evite aglomerações.



Faça a sua parte!


