
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
www.pmnf.rj.gov.br | Av. Alberto Braune, 225 – Centro Nova Friburgo, RJ | Tel.: (22) 2525-9100

IMPRENSA OFICIAL Atos do Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO 
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 1003, DE 26 DE MAIO DE 2021.

ALTERAM  OS  ARTIGOS  3º  E  6º  DO
DECRETO  MUNICIPAL Nº  1000  DE  21  DE
MAIO DE 2021.

DECRETA: 

Art. 1º – Altera a redação dos artigos 3º e 6º do Decreto Municipal nº 1000, de 21 de maio de

2021, o qual passam a constar com a seguinte redação:

Art. 3º. Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos que possuam

como  atividade  econômica  principal  de  restaurante  e  lanchonete  com

fornecimento de refeições aos clientes sentados em cadeiras e/ou bancos nas

mesas, observadas as exigências e protocolos sanitários em vigência, além do

descrito neste artigo:

I – Os restaurantes e lanchonetes funcionarão de forma excepcional, com até

30% (trinta por cento) da capacidade máxima de ocupação com distanciamento

mínimo de 1.5m entre as mesas, no horário compreendido entre 07 horas e 23

horas, sendo vedada a permanência de clientes no interior do estabelecimento

após  o  respectivo  horário  limite,  bem como  o  consumo  no  local  e/ou  nas

proximidades dos estabelecimentos, ficando autorizado, o funcionamento nas

modalidades delivery e retirada do produto;

II – Fica obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs

pelos funcionários e demais colaboradores e o uso de máscaras de barreira para

os  usuários,  sendo  sua  retirada  exclusivamente  quando  do  consumo  de

alimentos e bebidas;

III  –  O  funcionamento  obedecerá,  obrigatoriamente,  aos  critérios  de

distanciamento  entre  usuários  e  funcionários;  medidas  de  barreira  higiênica

como lavagem das mãos e álcool gel 70%; utilização de máscaras de barreira

por  funcionários  e  usuários;  protocolo  de  higienização  de  superfícies  com

saneantes  preconizados  pela  ANVISA,  além  de  fixação  de  meios  de

comunicação visual entre outros para educação sanitária e ventilação natural e

manter a limpeza de aparelhos de ar-condicionado, quando existentes.

§1º. Os estabelecimentos com mesas fixas, ou na impossibilidade de remoção,

deverão interditá-las de forma que se obedeça a distância mínima de 1,5 m e a

ocupação permitida;

§2º. As mesas deverão respeitar limite máximo de 08 (oito) pessoas;

§3º. Deverão manter distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, com

demarcação no piso, nas filas de espera e de caixas, devendo haver a orientação

aos clientes de forma a evitar a aglomeração;
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§4º. Apenas poderá haver venda e consumo de alimentos e bebidas por clientes

que estejam sentados nas cadeiras e/ou bancos defronte as mesas;

§5º. Não poderá haver venda e consumo de alimentos e bebidas por clientes

que estejam em pé fora das mesas nos estabelecimentos descritos no caput.

§6º. Fica autorizado, independente do horário, a modalidade delivery.

§7º. Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo, os quais se localizem

em  shoppings  centers,  deverão  seguir  os  regramentos  estabelecidos  neste

artigo.

§8º. Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo, os quais se localizem

em  hotéis,  pousadas,  condomínios,  clubes  sociais  e  congêneres poderão

funcionar para atendimento exclusivo aos hóspedes.

Art.  6º.  Os  shoppings  centers  poderão  manter  suas  atividades  no  horário

compreendido entre 10 horas e 22 horas.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Palácio Barão de Nova Friburgo, 26 de maio de 2021.

JOHNNY MAYCON
Prefeito 
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