
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N. 879 de 18 DE JANEIRO DE 2021.

CORRIGENDA

Corrige a redação dos artigos 5° e 8º do Decreto nº 879 de 18 de janeiro de

2021, para que passem a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º – Quando da autorização para o funcionamento de estabelecimentos em sistema de

buffet  “self-service”,  previstos  no  artigo  3º,  deverão  ser  observados os  seguintes

critérios e regramentos:

I – higienização das mãos, preferencialmente com água e sabão e/ou álcool gel 70%;

II  – o  estabelecimento  disponibilizará  luvas  descartáveis  para  acesso  ao  buffet  “self-

service”, sendo seu uso obrigatório; 

III  – todos  os  clientes  e  funcionários  deverão,  obrigatoriamente,  utilizar  máscaras  de

barreira durante a manipulação do buffet “self-service”;

IV – observar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os usuários e

funcionários do restaurante;

Parágrafo único – Poderá o estabelecimento optar por realizar a montagem da refeição,

respeitando as seguintes regras:

I  – realizar  por  funcionário  devidamente  paramentado,  com  uso  obrigatório  dos

equipamentos de proteção individual – EPIs;

II – instalar uma proteção em acrílico ou similar, separando o balcão de refeição dos

clientes.



Art. 8º – Os shoppings centers, poderão manter suas atividades no horário compreendido

entre 10 horas e 21 horas, de segunda-feira à sexta-feira, na Bandeira Vermelha. 

Parágrafo  Único:  Na  Bandeira  roxa,  excepcionalmente, as  atividades  deverão  ser

suspensas.

Prefeitura de Nova Friburgo, 18 de Janeiro de 2021.

Johnny Maycon 

Prefeito
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