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amvarp61@gmail.com - 51 99673 6188

PRESIDÊNCIA DA AMVARP– DESPACHO

Tendo em vista a Assembleia realizada em 09 de setembro de 2021, nos termos da
ATA PREFEITO(A)S DA AMVARP – R.28 N. 015/2021, em atenção aos protocolos
deliberados em assembleia, de acordo com o Grupo de Atividades: Agropecuária e Indústrias:
Alimentação e Refeitório, RESOLVE-SE:
1) Protocolos obrigatórios e variáveis – Decreto 56.071 de 03 de setembro de 2021:

- Estabelecimento e controle da ocupação máxima de pessoas ao mesmo tempo, por
tipo de ambiente e área útil de circulação ou permanência:
Ambiente aberto: 1 pessoa para cada 2m² de área útil.
Ambiente fechado: 1 pessoa para cada 4m² de área útil.
- Refeitório: 8 pessoas por mesa, com distanciamento de pelo menos 2m entre as
mesas;
- Autorização de sistema de buffet (self service), com a instalação de protetor salivar,
conforme Portaria SES 390/2021;
- Higienização prévia das mãos com álcool 70% ou sanitizante similar;
- Utilização de luvas plásticas descartáveis; uso adequado de máscaras;
- Horário: Livre e ampliado, escalonando os horários de intervalo e refeições,
obedecendo às regras de distanciamento pessoal, conforme orientações específicas
para refeitórios ou ambientes de alimentação de uso coletivo.
- Orientação: É imprescindível que os trabalhadores sejam orientados em relação ao
alto risco de contaminação durante o consumo de alimentos.
- Plano de contingência da indústria, devidamente atualizado e autorizado pela
vigilância sanitária do município disponível para fiscalização.
2) Demais Protocolos: Os demais protocolos obrigatórios e variáveis aqui não alterados
permanecem inalterados, conforme Decreto 56.071 de 03 de setembro de 2021,
Portaria SES N° 387/2021 alterada pela Portaria SES N° 509/2021 DE 09 de julho de
2021 e Portaria SES N° 388/2021.
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Santa Cruz do Sul, 09 de setembro de 2021.

MAIQUEL SILVA
PRESIDENTE AMVARP

Registre-se e publique-se.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que o presente ato normativo foi publicado
no site e mural do AMVARP em / / .
Servidor (carimbo/assinatura):
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