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DECRETO Nº 013/2021 de 13 de janeiro de 2021. 
 

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE 
COGESTÃO COM O GOVERNO DO ESTADO NO MODELO DE 
DISTANCIAMENTO CONTROLADO, DEFINIDOS PELO 
DECRETO ESTADUAL Nº 55.240, DE 10 DE MAIO DE 2020, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
JORGE DARLEI WOLF, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidos pelos artigos 65 e 66 da Lei 
Orgânica do Município; 

 
CONSIDERANDO 
- a necessidade de adequações, ajustes e melhoria contínua ao modelo estadual de 

distanciamento controlado, fixado no Decreto Estadual 55.240, de 10 de maio de 2020, tendo 
sido estabelecida a possibilidade dos municípios das Regiões Covid apresentarem protocolos 
distintos para as atividades; 

- o Decreto Estadual nº 55.435, de 11 de agosto de 2020, do Governador do Estado 
do Rio Grande do Sul, o qual possibilita que as medidas sanitárias segmentadas possam ser, 
excepcionalmente, substituídas pelas medidas constantes no Plano Estruturado de prevenção 
e enfrentamento à epidemia do novo Coronavírus (COVID-19) instituído pelos Municípios no 
processo de cogestão regional do Modelo de Distanciamento Controlado; 

- que a decisão do Governo do Estado oportuniza aos gestores de uma região 
Covid deliberar pela aplicação de protocolos diferentes das bandeiras definidas pelo Governo 
do Estado; 

- que os protocolos de cogestão podem ser menos restritivos daqueles previstos na 
bandeira de risco na região, porém não menos restritivos que o da bandeira de risco inferior; 

-  que a região da AMESNE - Associação dos Municípios da Encosta Superior do 
Nordeste, representando as demais regiões R23, R24, R25 e R26, estabeleceu e apresentou 
ao Governo do Estado plano específico de aplicação regional, com critérios de teto de 
operação e modo de atendimento/operação condizentes com a realidade da MACRORREGIÃO 
SERRA, aprovado em 08 de Janeiro de 2021; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Ficam estabelecidos os protocolos que definem as medidas sanitárias 

segmentadas para o funcionamento de estabelecimentos públicos ou privados, comerciais e 
industriais, nos termos do art. 21 do Decreto Estadual nº 55.240, de 2020, sem prejuízo de 
outros que vierem a ser estabelecidos por ato do Governador do Estado ou da região Covid-19, 
com base nos seguintes critérios: 

 
I - teto de operação, compreendido como o percentual máximo de pessoas, 

trabalhadores ou não, que podem estar presentes, ao mesmo tempo, em um mesmo ambiente, 
fixado a partir do limite máximo de pessoas por espaço físico livre, conforme definido pela 
capacidade máxima de ocupação (PPCI); 

II - modo de operação; 
III - horário de funcionamento; 
IV - restrições específicas por atividades; 
V - cumprimento das medidas sanitárias permanentes, protocolos variáveis e 

restrições adicionais de que trata o Decreto Estadual nº 55.240, de 2020 e as normas/portarias 
da Secretaria Estadual da Saúde. 

http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55435-2020-rio-grande-do-sul-altera-o-decreto-n-55240-de-10-de-maio-de-2020-que-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
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Parágrafo único. O teto de operação de que trata o inciso I deste artigo aplica-se 
somente a atividade com quatro ou mais trabalhadores. 

 
Art. 2º  Anexo ao presente Decreto, em conformidade ao Decreto Estadual nº 

55.240, de 2020, ficam estabelecidos os protocolos de cogestão regional do modelo de 
distanciamento controlado a serem aplicados pelos municípios pertencentes à 
MACRORREGIÃO SERRA, com as diretrizes específicas das bandeiras vermelha e preta. 

 
Art. 3º Fica o Município de Nova Petrópolis autorizado a enquadrar-se nos termos 

do presente protocolo regionalizado toda vez em que a Macrorregião Serra for classificada pelo 
Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado nas bandeiras Vermelha e Preta, 
respeitando os critérios estabelecidos no art. 2º e observando: 

 
I - níveis de disseminação da doença; 
II - capacidade do sistema de saúde da região; 
III - testagem/monitoramento da evolução da pandemia; 
IV - número de internações por Covid-19; e 
V - número de óbitos. 
 
Art. 4º O Município de Nova Petrópolis fica autorizado a adotar protocolos mais 

restritivos que os constantes do presente decreto caso entenda que a situação inspira 
regramentos de maiores vedações, objetivando evitar uma maior disseminação do vírus. 

 
§ 1º A adoção de protocolos mais restritivos serão estabelecidos em Decretos. 
§ 2º Ficam estabelecidas as seguintes condições aos restaurantes, lancherias, 

bares e similares, enquanto o Município encontrar-se em bandeira vermelha com cogestão: 
 
I -  O funcionamento do sistema de buffet deve observar os seguintes protocolos de 

forma a evitar a contaminação cruzada:  
a) Utilização obrigatória de máscara ao se servir e ao circular, permitido retirar a 

máscara somente para se alimentar, sentado às mesas;  
b) Distanciamento mínimo de 1m entre pessoas na fila do buffet, com marcação no 

chão; 
 c) Acesso com entrada e sentido único no buffet, com funcionário(a) aplicando e 

orientando o correto uso do álcool em gel;  
d) Uso obrigatório de álcool em gel 70% em fricção imediatamente antes de se 

servir no Buffet;  
e) Utilização de prato limpo a cada vez que cliente se servir;   
f) Instalação de protetor salivar eficiente no balcão buffet;  
g) Deverão proceder a higienização e troca dos talheres e pegadores do buffet a 

cada 30 (trinta) minutos; 
h) Os talheres deverão ser embalados individualmente. Devem ser observadas os 

demais protocolos da Portaria SES nº319. 
 
 II - Nos restaurantes e lancherias devem obedecer ao limite máximo de ocupação 

conforme descrito no seu PPCI, respeitando ainda o distanciamento de 2 (dois) metros entre as 
mesas, e permitindo, no máximo, 6 (seis) pessoas por mesa. Está permitida somente a 
permanência de clientes sentados, sendo vedada a permanência em pé no estabelecimento. 

 
 III – Podem funcionar diariamente, respeitando o limite máximo das 23h para 

ingresso de clientes e das 24h para encerramento do funcionamento.  
 

http://leisestaduais.com.br/rs/decreto-n-55240-2020-rio-grande-do-sul-institui-o-sistema-de-distanciamento-controlado-para-fins-de-prevencao-e-de-enfrentamento-a-epidemia-causada-pelo-novo-coronavirus-covid-19-no-ambito-do-estado-do-rio-grande-do-sul-reitera-a-declaracao-de-estado-de-calamidade-publica-em-todo-o-territorio-estadual-e-da-outras-providencias
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IV – O comércio eletrônico, tele-entrega, drive-thru, pegue e leve podem operar 
sem limite de horário, respeitando os protocolos sanitários e de prevenção à Covid-19.  

 
V – O estabelecimento deve manter janelas e portas abertas para assegurar a 

ventilação cruzada no espaço.  
 
VI – É vedada música ao vivo; 
 
VII – É vedada a música mecânica em volume que prejudique a comunicação entre 

clientes; 
 
VIII - É vedada a realização de jogos recreativos como sinuca, boliche, bolão, jogos 

de cartas e outros nos estabelecimentos; 
 
IX -  É dever do proprietário ou responsável pelo estabelecimento orientar e exigir o 

cumprimento das medidas de segurança elencadas nesta portaria.  
 
Art. 5º Este Decreto e seus anexos entram em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º Revoga-se a Portaria Setur nº 003/2020 e normas contrárias a este Decreto. 
   

                 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 13 de janeiro de 

2021. 

  

       REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 

         JORGE DARLEI WOLF 

BRUNO SEGER       Prefeito Municipal 

Secretário Municipal da Administração 

 


