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DECRETO Nº 119/2021, de 19 de julho de 2021. 
 

ESTABELECE OS PROTOCOLOS GERAIS E DE ATIVIDADE, 
VINCULADOS AO SISTEMA DE AVISOS, ALERTAS E AÇÕES, 
INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 55.882, NO 
MUNICÍPIO DE NOVA PETRÓPOLIS 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; 

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º Reitera-se o estado de calamidade pública no Município de Nova 

Petrópolis para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19), declarado pelo Decreto Municipal nº 096, de 15 de maio de 2020.  

 
 Art. 2º Serão adotados os protocolos gerais e de atividade estabelecidos no 

Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021. 
 
 Art. 3º Além dos protocolos gerais e de atividade, estando a Macrosserra com 

aviso, são adotadas as seguintes determinações: 
 
 I – Condomínios (Áreas comuns): autorizada a abertura das demais áreas 

comuns e de lazer (salão de festas, churrasqueiras compartilhadas etc) com ocupação de 1 
pessoa para cada 4m²; 

 II - Transporte Coletivo: lotação máxima de passageiros equivalente a 75% da 
capacidade total do veículo; 

 III – Bares, Restaurantes e Similares:  
a) Estabelecimento e rígido controle de ocupação máxima de 70% das mesas ou 

similares; 
b) Apenas clientes sentados e em grupos de até oito (8) pessoas; 
c) Vedado música alta que prejudique a comunicação entre clientes; 
d) Operação de sistema de buffet com instalação de protetor salivar, sistema self 

service, com utilização de luvas, lavagem prévia das mãos ou utilização de álcool 70% ou 
sanitizante similar por funcionário e clientes e com distanciamento e uso de máscara de 
maneira adequada; 

e) Entrada até as 00h00min e saída até as 01h00min; 
f) Evitar aglomerações nos acessos aos bares e restaurantes, devendo ser 

priorizada a prática de reservas on line. 
 IV – Missas e Serviços Religiosos: 
a) Estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de 50% das cadeiras, 

assentos ou similares; 
b) Ocupação intercalada de assentos, com ocupação de forma espaçada entre os 

assentos e de modo alternado entre as fileiras, respeitando distanciamento mínimo de 1m entre 
pessoas e/ou grupos de coabitantes; 

c) Atendimento individualizado, com distanciamento mínimo de 1 metro; 
d) Proibido o consumo de alimentos e bebidas, exceto o estritamente necessário 

para a realização do ritual ou celebração (p.ex.: eucaristia ou comunhão), recolocando a 
máscara imediatamente depois. 
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 V – Atividades Físicas (em academias, clubes, centros de treinamentos, piscinas, 
quadras e similares): 

a) Presença obrigatória de no mínimo um (1) profissional habilitado no Conselho 
Regional de Educação Física (CREF) por estabelecimento (exceto em espaços de quadras 
esportivas); 

b) Estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo 
tempo, por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência. 

- Ambiente Fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil. 
P.ex.: Em uma pista de 400m² em local aberto, poderão estar presentes até 100 

pessoas ao mesmo tempo, com distanciamento mínimo de 1m e uso de máscara. 
- Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 8m² de área útil. 
Exemplo: em uma academia de 128m², poderão estar presentes até 16 pessoas ao 

mesmo tempo, com distanciamento mínimo de 1m, janelas abertas e uso de máscara. 
c) Distanciamento interpessoal mínimo de 1m entre atletas durante as atividades; 
d) Esportes coletivos (duas ou mais pessoas) com agendamento e intervalo de 30 

minutos entre jogos, para evitar aglomeração na entrada e saída e permitir higienização; 
e) Obrigatório uso de máscara durante a atividade física, salvo exceções 

regulamentadas por portaria da SES; 
f) Vedado compartilhamento de equipamentos ao mesmo tempo, sem prévia 

higienização com álcool 70% ou solução sanitizante similar; 
g) Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e 

colaboradores. 
 VI – Competições Esportivas: 
a) Autorização prévia do(s) município(s) sede; 
b) Treinos e jogos coletivos fora da competição, conforme protocolos de “Atividades 

Físicas”; 
c) Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e 

colaboradores. 
 VII – Clubes sociais, esportivos e similares: 
a) Respeito aos protocolos das atividades específicas, quando aplicável: 
- restaurantes, bares, lanchonetes e espaços coletivos de alimentação: conforme 

protocolos de “Restaurantes etc”; 
- atividades esportivas, área de piscinas e águas, saunas, academias, quadras etc.: 

conforme protocolo de “Atividades Físicas etc.”; 
- danças e ensaios tradicionalistas: conforme protocolo de “Ensino de Esportes, 

Danças e Artes Cênicas”; 
- eventos: conforme protocolos de “Eventos infantis, sociais ou de entretenimento” 

ou “Feiras e Exposições Corporativas, Convenções, Congressos”; 
- ensaios de canto coral: uso obrigatório de máscara, distanciamento de 1,5m entre 

os participantes, sem público; 
b) Autorizada a abertura das demais áreas comuns e de lazer (salão de festas, 

churrasqueiras compartilhadas etc.), com ocupação de 1 pessoa para cada 4m². 
 VIII – Eventos Infantis, sociais e de entretenimento: 
a) Público máximo de 150 pessoas; 
b) Duração máxima do evento (para o público) de 6h; 
c) Alimentação exclusivamente com operação em conformidade com o protocolo de 

“Restaurantes etc.”; 
d) Priorização para venda e conferência de ingressos, inscrições ou credenciais por 

meio digital e/ou eletrônico; 
e) Vedado compartilhamento de microfones sem prévia higienização com álcool 

70% ou solução similar. 
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 VIII – Feiras e Exposições Corporativas, Convenções, Congressos e Similares: 
a) Elaboração de projeto (croqui) e protocolos de prevenção, disponíveis para 

fiscalização;  
b) Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, 

por tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência:  
- Ambientes com circulação em pé (estandes, corredores etc): 1 pessoa para cada 

8m² de área útil  
Por exemplo: em um salão expositor de 2.500m² em local aberto, poderão estar 

presentes até 312 pessoas ao mesmo tempo, com distanciamento mínimo de 1m e uso de 
máscara.  

- Ambientes com público sentado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil. 
Por exemplo: Em um auditório de 400 m², poderão estar presentes até 100 pessoas 

ao mesmo tempo, com uso de máscara e distanciamento mínimo.  
c) Distanciamento mínimo entre pessoas em ambientes com público sentado 

conforme permissão para consumo de bebidas na plateia:  
- Permite: 2 metros entre pessoas;  
- Não permite: 1 metro entre pessoas;  
d) Demarcação visual no chão de distanciamento de 1m nas filas e de ocupação 

intercalada de cadeiras, assentos ou similares;  
e) Distanciamento mínimo de 3m entre módulos de estandes, bancas ou similares 

quando não houver barreiras físicas ou divisórias;  
f) Distribuição de senhas, agendamento ou alternativas para evitar aglomeração, 

quando aplicável; 
g) Início e término de programações não concomitantes, quando houver 

multissalas, para evitar aglomeração;  
h) Intervalo mínimo de 30 min entre programações com troca de público, para evitar 

aglomeração e permitir higienização; 
i) Priorização para venda e conferência de ingressos, inscrições ou credenciais por 

meio digital e/ou eletrônico;  
j) Reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e 

colaboradores;  
k) Vedado compartilhamento de microfones sem prévia higienização com álcool 

70% ou solução similar; 
l) Alimentação exclusivamente em espaços específicos (ex.: praças de 

alimentação), com operação em conformidade com o protocolo de “Restaurantes etc.”. 
 IX – Parques Temáticos, de Aventura, de Diversão. Aquáticos, Naturais, Jardins 

Botânicos, Zoológicos e outros atrativos turísticos similares: 
a) Estabelecimento e rígido controle da ocupação máxima conforme adesão 

(opcional) ao Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo:  
-  Com Selo MTur: 50% da lotação autorizada no alvará ou PPCI; 
- Sem Selo MTur: 25% da lotação autorizada no alvará ou PPCI; 
b) Alimentação exclusivamente em espaços específicos (ex.: praças de 

alimentação), com operação em conformidade com o protocolo de “Restaurantes etc.”. 
 X – Hotéis e Alojamentos: 
a) Definição e respeito da lotação máxima conforme acreditação do 

estabelecimento no Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo:  
- Com Selo Turismo Responsável: 75% habitações; 
- Sem Selo Turismo Responsável: 60% habitações. 
 A adesão ao Selo Turismo Responsável é opcional. 
b) Respeito aos protocolos das atividades específicas, quando aplicável:  
- Restaurantes, bares, lanchonetes e espaços coletivos de alimentação: conforme 

protocolo de "Restaurantes etc." 
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- Atividades esportivas, área de piscinas e águas, saunas, academias, quadras etc.: 
conforme protocolo de “Atividades Físicas etc”; 

- Eventos:  conforme protocolos de "Eventos infantis, sociais e de entretenimento“ 
ou “Feiras e Exposições Corporativas, Convenções, Congressos”; 

c) Autorizada a abertura das áreas de lazer para crianças, em ambientes abertos, 
exclusivamente;  

d) Fechamento das demais áreas comuns. 
 XI – Supermercados: 
a) Proibido aglomerações, devendo ser adotada a prática de controle de acesso. 
 XII – Lojas de Conveniência em Postos de Combustíveis: 
a) Funcionamento até as 00h00min; 
b) Vedado o consumo de bebidas, alimentação e aglomerações (independente do 

número de pessoas) no pátio/estacionamento dos postos a qualquer hora do dia ou da noite; 
c) Ficam os Postos de Combustíveis responsáveis pelo cumprimento das medidas 

sanitárias, vedar as aglomerações nas áreas de atuação de seus estabelecimento, 
comunicando os órgãos responsáveis sempre que necessário. Em caso de descumprimento, 
fica obrigado à entrega do Termo de Responsabilidade. 

 
 Art. 4º Serão promovidas as atividades de fiscalização necessárias ao combate e 

prevenção ao COVID-019, reiterando as competências estabelecidas no Decreto Municipal nº 
228, de 27 de novembro de 2020, e o rito do processo de fiscalização instituído pelo Decreto 
Municipal nº 056, de 23 de março de 2021; 

 
 Art. 5º Revoga-se o Decreto Municipal nº 110, 25 de junho de 2021. 
 
 Art. 6º Este Decreto passa a vigorar na data de sua publicação. 
 

 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 19 de julho de 
2021. 
 
  REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
  
 
 
 
         JORGE DARLEI WOLF 
BRUNO SEGER       Prefeito Municipal 
Secretário Municipal da Administração 
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