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APROVA O REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS
GASTRONÔMICOS NO “NATAL ENCANTADO 2020”
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal
e amparado na Lei Municipal nº 724 de 01 de novembro de 1994, que Dispõe Sobre Normas
de Saúde em Vigilância Sanitária, Estabelece Penalidades e dá Outras Providências, e
considerando a necessidade de normatizar a utilização dos espaços gastronômicos do “Natal
Encantado 2020;
DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento para utilização dos espaços gastronômicos
no Natal Encantado 2020, parte integrante deste Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 26 de outubro de 2020.

JULIO CESAR RONCONI
Prefeito Municipal

WILSON LUIZ VEISS
Secretário de Administração
e Recursos Humanos

ROGER MARCONDES CARVALHO
Secretário de Desenvolvimento
Econômico

Registrado e publicado o presente Decreto no átrio desta Prefeitura Municipal,
em 26 de outubro de 2020.
Maristela Briniak - Diretora do Departamento Administrativo,
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS GASTRONÔMICOS DO
“NATAL ENCANTADO 2020”
1 - DA COMERCIALIZAÇÃO
1.1 - Nos espaços será permitido a comercialização de alimentos e bebidas conforme normas da
vigilância sanitária;
1.2 - O descumprimento desses parâmetros implicará em apreensão da mercadoria e interdição
definitiva do espaço pela Fiscalização de Posturas do Município e sob a supervisão do Município de
Rio Negrinho, sem ressarcimento do valor da mercadoria apreendida;
1.3 - Serão autorizadas a colocação de mesas e cadeiras no entorno dos espaços respeitando o
distanciamento mínimo de 1,5m entre cada mesa.
Parágrafo Primeiro - Fica expressamente proibida a comercialização de bebidas em recipientes de
vidros;
Parágrafo Segundo - Somente será permitida a comercialização de bebidas em copos plásticos;
2 – PRAZO
2.1 – O prazo da autorização de uso de espaço público será do dia 07 de novembro de 2020 até o dia
23 de dezembro de 2020, com horário de funcionamento das 17h00 às 22h00;
2.2 – Os equipamentos poderão ser montados a partir das 08:00 horas do dia 04 de Novembro de
2020, desde que esteja de posse do termo de permissão de uso, que deverá ser retirado junto o
Município de Rio Negrinho, e a desmontagem deverá ser feita até o dia 27 de Dezembro de 2020;
3 – FISCALIZAÇÃO
3.1 - A fiscalização será realizada por fiscais do Município de Rio Negrinho, devidamente credenciados,
sendo-lhes resguardado o direito de solicitar a qualquer momento a apresentação do Termo de
Autorização de Uso ou ainda outro documento que este julgar necessário;
3.2 - Será realizada Fiscalização por parte da Vigilância Sanitária que irá observar os dispositivos
contidos em suas normas;
3.3 - Será ainda realizada Fiscalização por parte do Corpo de Bombeiros que irá observar os
dispositivos contidos em suas normas;
4 – DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO – OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO:
4.1 - Para utilização dos espaços é necessário entrar com pedido de Alvará Eventual, com
antecedência junto ao PROTOCOLO da Prefeitura de Rio Negrinho.

I - A expedição do alvará para utilização do espaço público durante o evento assim como sua validade estão
vinculadas ao pagamento das taxas de funcionamento para expedição de alvarás eventuais conforme
Código Tributário Municipal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II - A medida de cada espaço gastronômico é 5m x 5m, é permitida a solicitação de alvará para
utilização de um. Cada espaço equivale a uma taxa de alvará eventual.
III - O PERMISSIONÁRIO não poderá utilizar espaço maior do que lhe foi concedido.
IV – A seleção para concessão dos espaços será por ordem de protocolo, e o layout é de
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
4.2 - Será obrigatória a colocação de Tabela de Preços em todas as barracas, em local visível ao
público;
4.3 - O fornecimento de energia aos espaços será concedido estritamente pela Prefeitura, nos locais
a serem indicados pela Prefeitura. Não é permitida qualquer outra forma de ligação ou alteração das
fontes.
I - Não poderá ser imputado ao Município quaisquer responsabilidades na eventualidade de ocorrência
de falta de energia elétrica no local do evento;
4.4 - Será exigido de todas as pessoas que estiverem trabalhando, o uso de uniformes apropriados
para tal atividade;
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4.5 - Não será autorizado, em hipótese alguma, o repasse a terceiros das áreas a serem permitidas.
Exigir-se-á, a qualquer tempo, pelos fiscais ou prepostos, a comprovação de titularidade da permissão
concedida;
4.6 - O PERMISSIONÁRIO deverá observar, rigorosamente, as normas estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde, através de seus fiscais ou prepostos, conforme Normas Estabelecidas pela
Vigilância Sanitária;
4.7 - Em razão da pandemia instaurada pelo Coronavírus (COVID-19) fica obrigatório o cumprimento
dos seguintes itens de segurança sanitária:
I. Fica determinado que os estabelecimentos constantes do Art. 1º deverão providenciar que seja
mantido o afastamento mínimo de distância de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) de raio entre
cada cliente, que estiver consumindo no local;
II. Os locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma adequada para fácil
identificação por parte dos clientes;
III. Somente os clientes que estiverem de máscaras poderão acessar o estabelecimento;
IV. O estabelecimento deve fornecer álcool 70% para os clientes;
V. Manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e demais utensílios
protegidos;
VI. Intensificar a higienização dos cardápios e galheteiros com álcool 70%;
VII. Não oferecer produtos para degustação;
VIII. Intensificar a higiene e manter os ambientes ventilados naturalmente, incluindo os locais de
alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso;
IX. Aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, superfícies do
buffet, café e balcões) do estabelecimento bem como os procedimentos de higiene da cozinha e do(s)
banheiro(s);
X. Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos trabalhadores sobre a correta
higienização das instalações, equipamentos, utensílios e higiene pessoal;
XI. Os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos e antebraços,
principalmente antes e depois de manipularem alimentos, após tocarem o rosto, nariz, olhos e boca,
após o uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou cartões de banco;
XII. Disponibilizar álcool 70% no caixa para higienização das mãos, dos clientes e dos trabalhadores;
XIII. Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto a ANVISA e o modo de uso
deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;
XIV. Não será permitida a entrada de entregadores e outros trabalhadores externos no local de
manipulação dos alimentos;
XV. Organizar as filas de caixa e de atendimento mantendo a distância mínima de 1,5 (um metro e
cinquenta centímetros) metros entre os clientes;
XVI. A máquina de pagamento por cartão deve ser higienizada com álcool 70% após cada uso,
podendo ser revestida de plástico filme;
XVII. Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos funcionários sobre a correta
higienização do estabelecimento e higiene pessoal.
XVIII. Os clientes devem usar máscara ao entrar no estabelecimento, devendo retirar apenas no
momento da refeição, colocando-a novamente após o término;
XIV. Ao entrar no estabelecimento realizar a higienização das mãos com álcool 70% (por no mínimo
20 segundos) ou água e sabonete líquido (por no mínimo 30 segundos);
Parágrafo 1.º: as atividades relacionadas ao Natal Encantado ocorrerão de acordo com a classificação
macrorregional referente ao nível de gravidade da pandemia. As atividades poderão ser ampliadas,
restringidas ou proibidas, de forma específica ou geral, de acordo com a classificação à época da
realização da proposta de trabalho;
Parágrafo 2.º: no caso de surto de Covid-19 a Vigilância em Saúde poderá suspender o funcionamento
do estabelecimento, da área onde se localiza o surto ou do Natal Encantado como um todo.
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4.8 - Cumprir as normas do Corpo de Bombeiro com a colocação obrigatória de extintor de incêndio,
obedecendo às seguintes regras:
I - Extintor PQS de 06 (seis quilos) para os permissionários que tiverem dentro de sua barraca a
presença de botijão de gás; e extintor de água para os permissionários que não possuírem dentro de
sua barraca botijão de gás;
II – Atender exigências dos bombeiros com relação ao uso de gás GLP, mangueira amarela com logo
do INMETRO e válvula de segurança dentro da validade do produto;
4.9 - O PERMISSIONÁRIO que possuir em suas barracas chapa de fritura, deverá instalar proteção
com altura mínima de 30 (trinta) centímetros em material não inflamável para evitar danos aos
consumidores;
4.10 - O PERMISSIONÁRIO não poderá comercializar qualquer tipo de alimento e/ou bebida em
vasilhas de vidro, porcelana e outros que possam colocar em risco a segurança dos consumidores;
4.11 - Após encerrar suas atividades comerciais, o PERMISSIONÁRIO deverá devolver o espaço
público em perfeitas condições ao Município.
4.12 - Caberá ao PERMISSIONÁRIO, a montagem e cuidado da barraca, que deverá ser de sua
propriedade;
4.13 - Será obrigatória a fixação de cartazes nas barracas que venderão bebidas alcoólicas, proibidas
a venda para menos de 18 anos;
4.14 - Fica expressamente proibida a colocação de som dentro das barracas;
4.15 - O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO se reserva no direito exclusivo de mudança de localização
dos pontos se necessário para a melhor execução do evento;
4.16 - Será proibido comercializar, possuir ou portar materiais perigosos ou insalubres, tais como
explosivos, instrumentos perfuro-cortantes e quaisquer outros que possam causar risco ou ameaça à
saúde e integridade física das pessoas;
4.17 - Será proibido fazer propaganda de caráter político ou religioso durante a realização do evento;
4.18 - Será proibido pregoar mercadoria em voz alta;
4.19 - Será proibido expor ou vender produto diferente do constante desta norma;
4.20 - Proibido fazer uso do passeio, de quaisquer bens públicos incluindo muros e grades, da
arborização pública, do mobiliário urbano público, da fachada ou de quaisquer outras áreas das
edificações lindeiras para exposição, depósito ou estocagem de mercadoria ou vasilhame ou para
colocação de apetrecho destinado à afixação de faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou barraca;
4.21 - Proibido ocupar espaço maior do que o que lhe foi autorizado ou permitido, assim, entendida a
exposição de produto fora dos limites do espaço definido;
4.22 - Proibido lançar, na área ou nos arredores da barraca, detrito, gordura e água servida ou lixo de
qualquer natureza, bem como desrespeitar norma de direito urbanístico ou ambiental;
4.23 - Proibido utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo de comunicação no local de realização
das festividades;
4.24 - Proibido alienar, ceder, emprestar, locar, sublocar ou utilizar para outra finalidade o espaço
permitido, no todo ou em parte ou por qualquer forma permitir que terceiro exerça a atividade objeto
do contrato, sem prévia e expressa autorização do Município de Rio Negrinho bem como iniciar as
atividades comerciais no local da permissão sem observar a legislação reguladora da matéria,
ensejando o descumprimento de tal dispositivo em cassação de pleno direito da permissão, sem direito
ao ressarcimento do que foi pago, sem prejuízo de multas ou demais encargos incidentes;
5 – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS
5.1 - É de inteira responsabilidade do PERMISSIONÁRIO os danos causados a terceiros, sejam eles
danos materiais e ou danos morais, advindos do trabalho realizado, incluindo a ação ou omissão de
seus empregados, não podendo, em hipótese alguma, imputar, mesmo que solidariamente e ou
subsidiariamente, quaisquer responsabilidades ao MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO.
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ANEXO I - CROQUI DO ESPAÇO DISPONÍVEL
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