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DECRETO Nº. 2.115/2020 

DE 20 DE ABRIL DE 2020. 

 

“DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS PARA 

RESTABELECER AS ATIVIDADES DOS GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – 

MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

. 

 

 FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de Querência - 

MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e; 

 

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da 

Saúde – OMS no dia 11 de março de 2020, por meio do qual 

classificou como pandemia a contaminação da doença COVID-19, 

causado pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas de 

higiene e segurança para o restabelecimento do funcionamento de 

restaurantes, lanchonetes e demais gêneros alimentícios em 

relação ao consumo no local. 

 

CONSIDERANDO as melhorias implementadas na rede 

municipal de saúde visando atender os casos de COVID-19 e a 

necessidade de flexibilização das medidas impostas 

anteriormente, a iminente crise econômica local que se avizinha 

e os aconselhamentos decorrentes da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

 

CONSIDERANDO o RELATÓRIO DE SITUAÇÃO encaminhado pela 

Secretaria Municipal de Saúde detalhando os atos praticados, 

sendo: Barreira Sanitária na entrada da cidade, BR 158; 

Aquisições de EPI’s aos profissionais da saúde, Produtos, 

Insumos; Atendimentos via Call Center; Divulgação de Boletins 

Diários de casos suspeitos, descartados, confirmados e 

internações; Ampliação dos leitos clínicos e UTI’s e que nos 

próximos dias contará com mais 04 respiradores, adquirido pelo 
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Município de Querência, a qual atenderá sua demanda, conforme 

Relatório no anexo I. 

 

CONSIDERANDO a adaptação e transformação do Centro de 

Saúde do Município para um Centro de Referência para Covid-19, 

para tratamento exclusivo de casos suspeitos.  

 

CONSIDERANDO que até a data de hoje não foi 

confirmado nenhum caso do COVID-19 em nosso Município, estando a 

capacidade de ocupação dos leitos baixa, atualmente com 12 

internações clinicas no Hospital Municipal e 02 pacientes 

internados com síndromes respiratórios no Centro de Referência 

para COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a decisão liminar da ação civil publica 

n. 1000266-43.2020.811.080 determinando a obediência ao Decreto 

Estadual n. 425/2020. 

 

CONSIDERANDO que o Município vem obedecendo as normas 

recomendadas pela Organização Mundial da Saúde 

 

DECRETA: 

 

DOS RESTAURANTES, LANCHONTES E AFINS. 

 

Artigo 1º - Fica autorizado o atendimento de clientes 

no ramo de gênero alimentício, que subtende restaurantes, 

lanchonetes, sorveterias e demais gêneros equiparados, com a 

capacidade máxima de 50% do uso de mesas e cadeiras, respeitando 

a distância mínima de 2 metros entre cada mesa. 

 

Artigo 2º – Os restaurantes só poderão funcionar na 

modalidade à lá carte, pratos prontos e/ou delivery, ficando 

proibido de funcionar na modalidade self-service, e, admitido na 

modalidade buffet desde que servido por funcionário do 

estabelecimento com luvas e mascaras no rosto e respeitando a 

distância mínima de 1,5 (um metro e meio) da pessoa/cliente.  
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Artigo 3º – Aos funcionários e colaboradores destes 

estabelecimentos comerciais deverão utilizar máscaras no rosto. 

Em caso de descumprimento a equipe de fiscalização advertirá o 

responsável pelo estabelecimento e persistindo a desobediência 

deverá ser suspenso o Alvará de Funcionamento. 

 

Artigo 4º – Fica obrigatório a abertura de todas as 

janelas e portas do estabelecimento, contribuindo para renovação 

do ar, mesmo que possua ambiente refrigerado. 

 

Artigo 5º - Manter à disposição, na entrada do 

estabelecimento, álcool em gel 70% (setenta por cento), para 

utilização dos clientes e funcionários; 

 

Artigo 6º - Priorizar sempre que possível, a venda 

delivery, entrega no domicilio ou a venda no balcão para o 

consumo na residência. 

 

Artigo 7º- Deverá permanecer fechado os espaços kids 

nos estabelecimentos que possuem o entretenimento as crianças. 

 

DA FEIRA MUNICIPAL. 

 

Artigo 8º - A feira municipal está permitida de 

funcionamento em seus dois dias habituais, domingos de manha e 

quartas feiras a tarde, desde observadas as normas de saúde e 

distanciamento: 

I – Distanciamento entre as barracas de no mínimo 3 (três) 

metros; 

II – Os responsáveis pelos feirantes deverão designar duas 

pessoas para controlarem a entrada e saída, obrigando que as 

pessoas higienizem as mãos com álcool em gel 70%. 

III – No interior do espaço do barracão da feira não poderá ter 

mais do que 20 clientes/consumidores. 

IV – Todos os feirantes, funcionários e colaboradores deverão 

usar mascaras no rosto.   

V – Todas as barracas deverão disponibilizar álcool em gel 70% 

aos seus clientes. 
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VI – Cada feirante deverá designar uma pessoa exclusiva para o 

recebimento e manuseio de dinheiro, o qual deverá estar, usando 

as máscaras no rosto, em local estratégico, sendo vedado o 

recebimento em cima dos produtos e mercadorias, dando 

preferência ao pagamento com cartão. 

VII – A máquina de cartão deverá ser higienizada a cada 

utilização, com álcool em gel 70% e papel toalha. 

VIII – Não será permitido a aglomeração de pessoas no interior 

do barracão da feira, a qual deverá cada pessoa obedecer o 

espaço mínimo de 1,5 metros de distância entre elas, devendo os 

próprios Feirantes fiscalizarem os consumidores e clientes no 

local, orientando ao cumprimento deste Decreto. 

IX – Os alimentos expostos à venda, tais como legumes, frutas, 

verduras, hortaliças, queijos, etc., devem ser previamente 

selecionados e acondicionados em sacos plásticos ou embalagens, 

para que o cliente escolha o pacote fechado. Nenhum produto será 

liberado a comercialização sem estarem embalados. 

X – A distância do cliente/consumidor com o feirante/atendente 

deverá ser limitada a 1,5 metros, e para isto deverá ser usada a 

fita zebrada ou marcação no chão do distanciamento.   

 

Parágrafo Primeiro – Caberá a Secretaria Municipal de 

Agricultura, Setor de fiscalização e da Vigilância Sanitária do 

Município de Querência – MT, a promover a fiscalização da feira 

para averiguar o cumprimento das determinações contidas neste 

Decreto. 

 

Parágrafo Segundo – Ao feirante que descumprir com as 

determinações deste Decreto, será recolhido seus produtos pela 

equipe de fiscalização, sendo anotado advertência em controle 

interno dos fiscais, podendo reabrir uma única vez, após se 

adequar a este Decreto. 

 

DO COMRÉCIO EM GERAL.  

 

Artigo 9º - Para todos os comércios em geral a 

máquina de cartão deverá ser higienizada a cada utilização, com 

álcool em gel 70% e papel toalha. 
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Artigo 10 - Este Decreto deverá ser afixado em local 

visível aos estabelecimentos comerciais e a feira municipal 

citados nesta norma, para conhecimento do publico. 

 

Artigo 11º - Segue em anexo Nota Recomendatória para 

o funcionamento de Restaurantes e Lanchonetes. 

 

Artigo 12º - Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Querência, 20 de abril de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Gorgen 

Prefeito Municipal  
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NOTA RECOMENDATÓRIA RESTAURANTES E LANCHONETES 

- Todos os funcionários e/ou colaboradores que apresentem sintomas 

FEBRE (mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse ou 

falta de ar), devem encaminhar-se imediatamente ao serviço de 

saúde de sua referência e não comparecer ao trabalho no período de 

14 dias após o início dos sintomas; 

- Disponibilizar a todos os funcionários e colaboradores acesso 

fácil as pias providas de água corrente, sabonete líquido, toalhas 

descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal. Não usar 

toalhas de tecido para enxugar as mãos (apenas toalha 

descartável); 

- Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores 

sobre a correta lavagem e antissepsia das mãos e demais hábitos de 

higiene, em locais de fácil visualização, inclusive nas 

instalações sanitárias e lavatórios; 

- Reforçar as medidas de higienização das mãos, principalmente nos 

seguintes momentos: 

 Após manipular os alimentos; 

 Após qualquer interrupção do serviço; 

 Após tocar materiais contaminados; 

 Após utilizar os sanitários; e 

 Sempre que se fizer necessário. 

- Fornecimento regular de máscaras, toucas, aventais e calçado 

fechado aos trabalhadores que desempenham as atividades em que 

haja manipulação de gêneros alimentícios; 

- O contato físico entre os cozinheiros deve ser o menor possível, 

os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, 

cantar, assoviar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular 

dinheiro, telefone celular ou praticar outros atos que possam 

contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades; 
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- Intensificação do processo operacional de higienização de 

equipamentos móveis e utensílios com produtos registrados nos 

órgãos do Ministério da Saúde e álcool 70%; 

- As operações de higienização devem ser realizadas por 

funcionários comprovadamente capacitados e com frequência que 

garanta a manutenção dessas condições e minimize os riscos de 

contaminação dos alimentos; 

- A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas 

vezes forem necessárias e imediatamente após o término do 

trabalho; 

- O descarte dos resíduos deve atender ao disposto em legislação 

específica; 

- Devem ser tomadas as precauções para impedir a contaminação dos 

alimentos causadas por produtos saneantes, pela suspensão de 

partículas e pela formação de aerossóis; 

- Substâncias odorizantes e ou desodorantes em quaisquer das suas 

formas não devem ser utilizadas nas áreas de preparação e 

armazenamento dos alimentos; 

- Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo 

Ministério da Saúde. A diluição, o tempo de contato e o modo de 

uso/aplicação dos produtos saneantes devem as instruções 

recomendadas pelos fabricantes; 

- Os produtos saneantes devem ser identificados e guardados em 

local reservado para essa finalidade; 

- Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem 

ser próprios para a atividade e estar conservados, limpos e 

disponíveis em número suficiente e guardados em local reservado 

para essa finalidade; 

- Os utensílios utilizados na higienização das instalações devem 

ser distintos daqueles usados na higienização das partes dos 

equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento; 
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- Os funcionários responsáveis pela atividade de higienização das 

instalações sanitárias devem utilizar uniformes apropriados e 

diferenciados daqueles utilizados na manipulação dos alimentos; 

- No salão, a limpeza deve ser reforçada com a lavagem constante 

das mãos dos garçons e a disponibilização de álcool 70% (seja um 

produto registrado nos órgãos do Ministério da Saúde e 

acondicionados na embalagem original ou devem ser identificados 

com dados do rótulo) em todas as mesas; 

- Intensificar a limpeza dos pisos e equipamentos com água e sabão 

ou produto próprio para limpeza; 

- Realizar com maior regularidade e a desinfecção friccionando com 

pano limpo embebido com álcool 70% (seja um produto registrado nos 

órgãos do Ministério da Saúde e acondicionados na embalagem 

original ou devem ser identificados com dados do rótulo) por 20 

segundos nos seguintes materiais: 

 Maçanetas, portas, bancada e corrimões; 

 Cardápios e galheteiros; 

 As mesas e cadeiras para consumo de alimentos dos 

restaurantes antes e após a utilização; 

 Equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de cartão de 

crédito e débito) a cada pagamento. 

- Os restaurantes só poderão funcionar na modalidade à la carte, 

prato executivo e/ou delivery, ficando proibido funcionar na 

modalidade self-service, e, admitido na modalidade buffet, desde 

que servido por funcionário do estabelecimento; 

- Restaurantes e lanchonetes com consumo de alimentos no local 

devem providenciar o espaçamento mínimo 1,5 metros entre as 

pessoas (filas para pagamento) ou de 2 metros entre as mesas, com 

diminuição do número de cadeiras disponibilizadas aos usuários nos 

refeitórios, objetivando aumentar a distância entre os usuários 

durante as refeições; 
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- Orientar os garçons a manter uma distância segura do cliente 

durante o atendimento, sem contato físico e também conversando 

apenas o necessário cuidando da dispersão de gotículas de saliva; 

- Recomenda-se que os restaurantes evitem deixar pratos, talheres, 

guardanapos e copos expostos; 

- Todos os clientes devem ser orientados quando os sintomas do 

COVID-19, FEBRE (mesmo não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

(tosse ou falta de ar). Em caso de presença desses sintomas buscar 

atendimento médico e evitar locais aglomerados. Essa orientação 

deverá ser feita de forma verbal e através de cartazes; 

- Estimular os clientes a higienização frequente das mãos e 

orientar a evitar tocar nos olhos, nariz e boca e compartilhar 

objetos pessoais. Essa orientação deverá ser feita de forma verbal 

e através dos cartazes; 

- Para clientes, disponibilizar álcool 70% (seja um produto 

registrado nos órgãos do Ministério da Saúde) na entrada do 

estabelecimento e no início das filas do buffet para ser servido 

por funcionário; 

- Para clientes disponibilizar acesso fácil a pias providas com 

água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras 

com tampa acionada por pedal ou álcool 70% (seja um produto 

registrado nos órgãos do Ministério da Saúde e acondicionados na 

embalagem original ou devem ser identificados com dados do rótulo) 

em pontos estratégicos; 

- Orientar e incentivar os clientes a evitar o manuseio de seus 

pertences pessoais, celular, chave de carro e acessórios femininos 

na bolsa, enquanto estiver na fila para servir o alimento e 

durante a refeição; 

- Orientar e incentivar todos os clientes para o uso da etiqueta 

respiratória: 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 
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 Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando 

tossir ou espirrar; 

 O lenço utilizado deve ser descartado; 

 Caso não haja lenço ou toalha de papel descartáveis, ao 

espirrar ou tossir é preferível cobrir nariz e boca com a 

manga da camisa, “espirrar no cotovelo” do que fazê-lo com as 

mãos, por meio das quais os vírus são facilmente transferidos 

para outras pessoas ou para o ambiente (telefone, maçanetas, 

computadores, etc); 

- Orientar aos clientes o pagamento das contas: preferencialmente 

via cartão bancário; 

- Na modalidade delivery os entregadores devem higienizar as mãos 

constantemente entre uma entrega e outra e no retorno ao 

estabelecimento. E também devem evitar contato físico ou conversas 

desnecessárias com os clientes e que limpem as mãos após receber o 

pagamento do cliente. 

- Térmicas que guardam os alimentos no transporte precisam ser 

constantemente higienizadas com álcool 70% (seja um produto 

registrado nos órgãos do Ministério da Saúde); 

- Manter todos os ambientes bem arejados; 

- Serviços que possuírem ar condicionado, manter limpos os 

componentes do sistema de climatização (bandejas, serpentinas, 

umidificadores, ventiladores e dutos) de forma a evitar a difusão 

ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a 

qualidade interna do ar; 

- Os espaços Kids devem permanecer fechados e sem acesso ao 

público; 

- Todas as recomendações deste documento devem ser impressas e 

afixadas em local visível ao público; 

 Além das recomendações citadas acima todos os estabelecimentos 

devem seguir as orientações da RDC N° 216_ ANVISA - Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária Resolução da Diretoria Colegiada 



  

 

 
Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09,  Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298 

e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br 
CEP 78.643.000  
Querência - MT 

 

11 

 
Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA 

CNPJ 37.465.002/0001-66 
 

nº. 216_ Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação de_15 de setembro de 2004. 

 

 

 

Atenciosamente,  

Equipe Técnica Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 

Querência – MT, 20 de abril de 2020. 

 

 


