
 

 

SERRA GAÚCHA: Conheça as condições obrigatórias para o funcionamento do 

comércio na Serra Gaúcha 

 

Após a publicação do decreto nº 55.184 no último dia 15 de abril, o governo estadual acatou 

o pedido dos prefeitos e flexibilizou a reabertura do comércio nas 14 cidades integrantes da 

região metropolitana da Serra Gaúcha. O decreto nº 55.185, publicado na tarde do dia 16 de 

abril, exclui a região citada da restrição de funcionamento do comércio. 

As condições para reabertura foram elencadas no decreto estadual nº 55.154 publicada em 

01 de abril. São condições para funcionamento do comércio: 

 

I - Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início 

das atividades, as superfícies de toque (mesas, equipamentos, cardápios, teclados, etc.), 

preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado; 

II - Higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada três horas, 

durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, as 

paredes, os forros e o banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto 

adequado; 

III - Manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool em 

gel setenta por cento, para a utilização dos clientes e dos funcionários do local; 

IV - Manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos 

(filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer 

outra abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

V - Manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de 

funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel 

não reciclado; 

VI – Manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a 

contaminação cruzada; 

VII - Adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para 

reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários; 

VIII– Diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no estabelecimento de 

forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e 

garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros; 

IX - Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para evitar 

filas ou aglomeração de pessoas; 



X - Dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refeitórios com sistema de “buffet"; 

XI – Determinar a utilização pelos funcionários encarregados de preparar ou de servir 

alimentos, bem como pelos que, de algum modo, desempenhem tarefas próximos aos 

alimentos, do uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado; 

XII – Manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias 

sobre higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronavírus); 

XIII – Instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais, 

sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada turno, da utilização de produtos assépticos 

durante o desempenho de suas tarefas, como álcool em gel setenta por cento, da manutenção 

da limpeza dos instrumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com 

o público no período de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo 

Coronavírus); 

XIV – Afastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo 

mínimo de quatorze dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou 

com o público, todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão 

comunitária do COVID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem 

como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado; 

XV – Afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das 

atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público todos os 

empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19. 

 

O distanciamento interpessoal mínimo de dois metros citados no item VIII pode ser reduzido 

para o mínimo de um metro no caso de utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual – EPIs – adequados para evitar contaminação e transmissão do COVID-19. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: DOE (16/04/2020) 

https://educacao.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/01154835-decreto-calamidade-publica-1.pdf 

https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=413168 

https://saude.rs.gov.br/coronavirus-decretos-estaduais  
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